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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 05/04/2021 

SESSÃO ASSISTIDA POSTERIORMENTE VIA GRAVAÇÃO OFICIAL 

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 

ADRIANA JAMIER DA SILVA - 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL ANDERSON FRACARO -

DANIEL MILLA (PSD)  

  

DIVONSIR PEREIRA ANTUNES - 

Divo (PSD) 

  

EDELMAR PIMENTEL – EDE 

PIMENTEL (PSB)  

 

  

ERICK CAMARGO - DR. ERICK 

(PSDB) 

  

EZEQUIEL MARCOS FERREIRA 

BUENO – PASTOR EZEQUIEL 

(AVANTE) 

  

FELIPE RAMON DOS PASSOS – 

FELIPE PASSOS (PSDB) 

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI – 

FELIPE CHOCIAI (PV) 

  

GERALDO STOCCO FILHO – 

GERALDO STOCCO (PSB) 

  

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)   

JAIRTON NICOLUZZI – JAIRTON DA 

FARMÁCIA (DEM)  

  

JOCEMÉURI CORÁ CANTO – JOCE 

CANTO (PSC) 

  

JOSÉ CARLOS SAHAGOFF RAAD – 

DR. ZECA (PSL) 

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JOSIANE KIERAS – JOSI DO 

COLETIVO (PSOL) 

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI 

KULLER – JULIO KULLER (MDB) 

  

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LEONILTOM ANTONIO CARNEIRO – 

LEO FARMACÊUTICO (PV) 

  

PAULO ROBERTO BALANSIN - 

PAULO BALANSIN (PSD) 

  

WALTER JOSÉ DE SOUZA -VALTÃO 

(PRTB)  

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 
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 COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

 

Questão de ordem Joceméuri Corá Canto - Joce Canto (PSC), pede um minuto de silencio em memória de 

pessoas que morreram no fim de semana. 

VEREADOR JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER - JULIO KULLER(MDB): Inicia falando 

sobre a SANEPAR, onde mais de quinhentas famílias ficaram 40 horas sem agua, posteriormente soube-se que 

tal situação foi provocada por vândalos, e que isso não justifica a SANEPAR ter parado, diz que a empresa não 

dá atenção o suficiente para os moradores da cidade de Ponta Grossa, relata drama de uma família que foi 

repassado para ele, mensagem informa sobre serviço de ligação de agua ao qual não foi efetuado, comenta 

vários problemas aos quais a SANEPAR não resolve, relembra que anteriormente havia gerente que ouvia os 

vereadores, diz gostar de ouvir os novos representantes da SANEPAR, questiona se é apenas em Ponta Grossa 

ou no Paraná todo, diz que não deixará que empresa roube Ponta Grossa, é concedida parte ao vereador Paulo 

Roberto Balansin - Paulo Balansin(PSD): que fala sobre a dificuldade de entrar em contato com essa empresa 

e sobre serviços terceirizados, que não possuem condições para efetuar o serviço, a palavra retorna ao vereador 

Julio Francisco Schimanski Kuller - Julio Kuller(MDB): Deseja chamar também os deputados estaduais pois 

o estado detém a maioria das ações da SANEPAR, comenta sobre a VCG, que deixa linhas sem ônibus, que 

com o vencimento do contrato tudo isso será modificado, comenta que o sindicato está em greve, diz estar 

submetendo a sacanagem por parte do sindicato e da empresa para prejudicar os funcionários e os usuários, tal 

atitude é um absurdo, “Uma vergonha”, se a VCG deseja acabar com o contrato então que acabe pois acredita 

que haverá empresas a fim de substitui-las, promete verificar a situação. 

VEREADOR EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO – PASTOR EZEQUIE (AVANTE): 

Oficializou a SANEPAR e ainda não obteve resposta, sobre a obra deum poço que foi cavado e está parado, 

sem levar agua para a  vila, 80 mil reais já  foram gastos, referente a vacinação das forças de segurança 

questiona qual o motivo da não vacinação dos policiais da ativa, que estão correndo o risco de infecção pelo 

vírus covid-19, pede continuidade a vacinação por idade e diz ser a favor da vacina, quanto a VCG, pede que 

os funcionários também sejam vacinados, crê que o governo do estado mandará a vacina, comenta ato feito em 

frente de hospitais, deseja que as pessoas sejam curadas e se diminua  os casos, presta condolências aos que 

morreram, diz estar em um momento de escuridão graças a esses lutos. 

LEONILTOM ANTONIO CARNEIRO – VEREADOR LEO FARMACEUTICO(PV): Declinou a 

palavra. 
VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Repudia a Emenda apresentada contra medidas 

apresentadas pela prefeita, diz que embora a população precise e queira disponibilizar, questiona sobre a origem 

do dinheiro e a constitucionalidade do pedido, e que se revoltou com a população d a cidade, um vereador 

tentando jogar a população contra os vereadores da cidade, reforça não poder aprovar algo inconstitucional, 

pede a todos para que a emenda seja retirada, e se  a mesma não for retirada, não poderá ser aprovada. Pede 

empatia neste pedido.  É concedida parte ao vereador Filipe de Oliveira Chociai - Filipe Chociai(PV) que entrou 

em contato com o secretário da fazenda que diz estar contando para que esse projeto seja votado hoje, reforça 

o que o vereador falou sobre inconstitucionalidade e só atrasará o projeto, É concedida parte ao vereador Julio 

Francisco Schimanski Kuller - Julio Kuller(MDB): Diz não possuir conhecimento dessa situação, mas sugere 

que se aprove o projeto hoje, que a situação dos bairros está difícil, pede aos autores da emenda que esta seja 

colocada em data posterior, cita que outros vereadores também desejam complementar ela. Com a palavra o 

vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS): Reforça que caso o projeto não seja votado hoje, não é culpa 

dos vereadores e que se estivesse ao alcance desejaria um valor maior, mas a Emenda é inconstitucional. 

VEREADORA JOCEMÉURI CORÁ CANTO - JOCE CANTO(PSC): Comenta sobre qual o objetivo dos 

vereadores criadores da emenda, questiona o comportamento do jornal que divulgou ateria referente  a Emenda, 

diz que a impossibilidade de pagamento do auxilio pedido na emenda é resultado de falta de dinheiro devido a 

pagamento de publicidade, no valor de mais de um milhão e quinhentos mil reais para um único jornal, e por 

isso não se tem dinheiro para o vale alimentação para o povo de Ponta Grossa, questiona sobre ser encomendado 

ou não a matéria, diz que a Emenda não atrasa em nada a votação do projeto dentro da casa, que possui 

regimento que permite que seja votada em sessão extraordinária se for a vontade de todos, diz que basta ter 
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vontade política  e que não atrasara em nada, diz que a intenção dos vereadores Joceméuri Corá Canto - Joci 

Canto(PSC), Josiane Kieras – Josi do Coletivo(PSOL) e Geraldo Stocco Filho - Geraldo Stocco(PSB) com a 

emenda é permitir que as pessoas possam “comer mais” comenta preço de produtos alimentícios, reforça que 

os produtos estão caros e deve ser dado valor de 300 reais a população, sobre inconstitucionalidade comenta 

que houve decisão no STF que reafirma a possibilidade de vereadores criarem despesas ao município, e que há 

dinheiro pois o prefeito anterior deixou dinheiro em caixa, para devolver o dinheiro para o povo que mais 

precisa em Ponta Grossa, comenta que no fim de semana passou em obra aguardada e que desde 2019 e está 

com recursos atrasados, o Corredor Santana, diz que a obra recebeu aditivos e a empresa abandonou a obra e 

tem gerado muitos transtornos para a região, diz que protocola requerimento a fim de saber quando será  

concluído a obra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO FILHO - GERALDO STOCCO(PSB): Inicia falando que a emenda 

foi feita com responsabilidade, e reforça a possibilidade do auxílio de 300 reais, diz possuir respaldo do STF, 

que foi aprovado emenda de 600 reais ao auxilio de Maringá, que a emenda foi distorcida, e que se haver 

vontade será votado hoje sim, que o auxílio só poderá ser usado no mercado da família, diz duvidar se gastar 

menos de 150 reais no mercado em uma semana, critica que ninguém questionou a intenção, e o que está sendo 

ferido, reforça que esta protocolando a Emenda, e pede que se paralise a sessão para fazer o parecer da Emenda, 

lamenta os conflitos que houveram, que se fosse a fim de fazer “media” pediria valores exorbitantes, relembra 

que já foi aprovado em sessões passados auxilio municipal de 500 reais, e que agora acredita que pode ser feito 

outras coisas para “chamar a atenção” que defende o que é certo, reforça tristeza pela distorção dos fatos, diz 

respeitar quem debate com coerência e dados. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Declinou a palavra. 
VEREADOR DANIEL ANDERSON FRACARO - DANIEL MILLA(PSD): Diz que em todo debate deve 

haver respeito, fica triste quando a vereadora Joceméuri Corá Canto Joce Canto(PSC) ataca seus colegas e a 

imprensa, diz ser uma democracia e respeitar a opinião dela e pede que a mesma respeite todos, que cada pessoa 

do parlamento representa uma parcela da sociedade e deve expressar o que essa  parcela deseja, a respeito da 

constitucionalidade  da emenda, esclarece que não será paralisado sessão para dar parecer a emenda que as 

sessões paralisadas são extraordinárias, nos finais de anos e projetos de programas do governo municipal  de 

extrema urgência, que o que está sendo solicitado nunca ocorreu e não ocorrerá na data de hoje, diz que entrou 

em contato com o vereador e pediu para que não fosse protocolado a Emenda, que a seu ver é inconstitucional, 

mas a Emenda não traz a rubrica orçamentaria, diz que a discussão questiona de onde está sendo tirado o valor 

a ser complementado no auxilio, reforça que o mérito é louvável mas deve-se saber de onde será retirado o 

valor, questiona o valor total do fundo, e essa é a questão que lhe preocupa pois o projeto da emenda não 

demonstra, não deseja com esse ato prejudicar a folha do município, concede parte ao vereador Filipe de 

Oliveira Chociai - Filipe Chociai(PV): Comenta que entrou em contato com o secretário da fazenda, que 

questionado não havia essa disponibilidade de dinheiro, que sabe nãos ser intencional dos vereadores, mas deve 

ser deixado mais claro, reforça que não há mais dinheiro se a Emenda avança será retirado dinheiro das vacinas, 

que a câmara é a favor do auxilio e que é constitucional, diz que recurso do STF não é sumula vinculante, que 

respeita mas não há constitucionalidade e não é informado de onde será tirado o dinheiro, é concedida a palavra 

para o vereador Divonsir Pereira Antunes - Divo(PSD): Evidencia a preocupação dos vereadores e acha 

interessante o debate, defende que a casa deve votar o projeto e posteriormente que seja feito monção de apelo 

para a prefeita, que quando diz que o dinheiro voltará para a prefeitura está incorreto. Com a palavra novamente 

vereador Daniel Anderson Francaro - Daniel Milla (PSD): Finaliza dizendo que todos presentes eleitos pela 

população deseja o melhor do cidadão pontagrossense, no entanto existem coisas que fogem a função do 

vereador, e por isto não pode se posicionar a favor da Emenda, reforça seu posicionamento que mesmo com a 

repercussão das mídias, mas assegura não ser contra, mas por não haver esse recurso disponível para a classe 

menos favorecida. 

Vereador Geraldo Stocco Filho - Geraldo Stocco(PSB) pede questão de ordem e solicita que se entre em contato 

com o financeiro da casa e se utilize os recursos da câmara municipal que é devolvido à prefeitura. Em resposta 

o vereador Daniel Anderson Francaro Daniel Milla(PSD) diz que deve ser analisado quanto  a de recurso e 

desafia fazer de forma imediata a devolução do subsidio dos vereadores Daniel Anderson Francaro - Daniel 
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Milla(PSD) e Geraldo Stocco Filho - Geraldo Stocco(PSB) não por projeto, os dois se acusam por demagogia, 

o vereador Daniel Anderson Francaro - Daniel Milla(PSD) reforçam que o dinheiro é do povo e que a outra  

parte deve ser responsável na casa de leis, reforça que se há o desejo de se fazer demagogia deve ser feito com 

dinheiro próprio, devolver o próprio subsidio, pede respeito a mesa executiva e parar com demagogia, reforça 

que se há vontade de devolver dinheiro que seja do subsidio próprio, começa a chegar as eleições de deputados 

todos buscam demagogia para ganhar voto, é concedida palavra ao vereador Paulo Roberto Balansin - Paulo 

Balansin (PSD) diz que tem pessoas que ainda estão buscando a eleição, que já passou diz que há demagogia 

e que todos aceitam entregar metade do salário, e reforça que é muita demagogia desnecessária, comenta que 

Maringá auxiliou com mais dinheiro pois possuía um orçamento maior e pede para que se pare de fazer “Circo”, 

pede equilíbrio, critica ser sempre a mesma coisa atacando uns os outros, reforça que deseja ajudar mais mas 

no momento não é possível, pede “vergonha na cara” e respeito por parte dos vereadores, diz não conhecer um 

vereador de esquerda criar empregos, diz que fará relatório de quanto cada vereador ajudou na cidade, pede 

para que se sesse a “conversa fiada” diz que deputados devem trazer verba, pede questão de ordem também o 

vereador Izaias Salustiano(PSB) faz apelo aos seus companheiros , que a questão de ordem está  se tornando 

debate e está desviando o regimento interno e as sessões e pede atenção ao regimento interno da casa  e deixar 

debates para o momento oportuno, classifica o episódio como lamentável e pede para que não se repita durante 

o mandato, questão de ordem da vereadora Adriana Jamier da Silva - Missionaria Adriana(SOLIDARIEDADE) 

diz estar atenta a todas as falas, e reforça que é projeto emergencial e se pudesse aumentar o valor aumentaria, 

reforça que é uma situação de emergência, e que posteriormente se possível consegue algo a mais. 

 
 

 

 Municipal de Ponta Grossa 
Estado do Paraná 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 05/04/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR PASCOAL ADURA 

Projeto de Lei Ordinária nº 128/2016: 

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

cidade. 

Votação Nominal – Aprovado – 13 votos favoráveis – votos contrários 

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 
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Projeto de Lei Ordinária nº 292/2020: 

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

Votação Nominal – Aprovado – 15 votos favoráveis – votos contrários 

 

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 315/2020: 

Altera a Lei 10.917, de 09/04/2012. 

Pedido de vistas por 15 dias do vereador Filipe Chociai(PV) Aprovado - 14 votos favoráveis 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 300/2020: 

Denomina de CELSO GOMES DE OLIVEIRA a Rua “nº 05, do Loteamento Residencial Cândido Portinari, 

Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 14 votos favoráveis – votos contrários 

 

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 47/2021: 

Cria o Programa de Auxílio Emergencial constituído por 10 medidas econômicas para auxílio das famílias em 

situação de vulnerabilidade decorrente da pandemia de COVID-19. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável 

                         CSAS    - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 15 votos favoráveis – votos contrários 

 

 

_________________________________________________________________________ 

  

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 100/2021 dos Vereadores EDE PIMENTEL e FELIPE PASSOS,  

MOÇÃO  DE  APELO 

Dirigida ao Exmo. Sr. Governador do Estado do Paraná CARLOS ROBERTO MASSA JÚNIOR,  

ao Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública do Paraná ROMULO MARINHO SOARES;  

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

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

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

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

promovam estudos objetivando o aumento do efetivo. 

  

Nº 101/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO,  
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MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Paraná, Sr. Carlos Roberto Massa Júnior, para 

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

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

na rua Joaquim de Paula Xavier, n.º 500, Jardim América, Ponta Grossa. 

  

Nº 102/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO,  

MOÇÃO DE APELO 

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

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

reforçar a segurança nas proximidades do Hospital da Criança João Vargas de Oliveira, localizado na rua 

Joaquim de Paula Xavier, n.º 500, Jardim América, Ponta Grossa. 

  

Nº 103/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Juíza Dra. Alessandra Pimentel Munhoz do Amaral, titular do Juizado de Violência Doméstica e 

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

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

  

Nº 104/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à juíza Dra.   Maria Cecilia Puppi, titular do 3o  Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública 

da Comarca de Ponta Grossa, pelos relevantes trabalhos prestados neste município, em prol da defesa dos 

direitos e da dignidade dos munícipes, sendo merecedora de nossos mais sinceros aplausos. 

  

Nº 105/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à MSc. Simone do Rocio Pereira Neves,  pelos 31 anos de Magistério na rede pública municipal de 

ponta Grossa-PR. A homenageada é graduada em Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Estadual de 

Ponta Grossa-PR e possui Mestrado em Educação pela mesma instituição, contribuindo consideravelmente 

para melhoria do ensino no  Município e portanto merecedora dos mais sinceros aplausos. 
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 Total de Monções - 6 

Vereadores Ede Pimentel (PSB) e Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 3 

INDICAÇÕES 

  

Nº 310/2021 da Vereadora JOCE CANTO, indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do 

Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à 

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

da municipalidade, providências objetivando a troca de lâmpadas dos postes localizados na Rua Enfermeiro 

Paulino 91, Bairro Uvaranas, nesta cidade de Ponta Grossa/PR. 

  

Nº 311/2021 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 Gustavo Adolfo Roedel , Bairro Santa Lucia. 

  

Nº 312/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO, indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando o reparo da iluminação pública na Rua Sertanópolis em frente ao Campo de futebol 

no Bairro Contorno. 

  

Nº 313/2021 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 Lauro Ferreira Ribas, 

nas proximidades do n.° 401, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 314/2021 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 corrigir o manilhamento que passa por dentro do terreno da casa situada na rua Irene 

Scheidt Venski, n.º 04, Jardim Paraíso, bairro Uvaranas, nesta cidade. 
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Nº 315/2021 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 Gustavo Adolfo Roedel , Bairro Santa Lucia. 

  

Nº 316/2021 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 patrolamento, cascalhamento e manutenção das estradas rurais internas na 

localidade de Mato Queimado, Distrito de Itaiacoca, nesta cidade. 

Total de indicações - 7 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 3 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 01 de abril de 2.021. 

  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

               Presidente                                                  1º Secretário 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

PEQUENO EXPEDIENTE 

Suprimido. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  

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

2&dtReuniao=05/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=  

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA CINCO DE ABRIL DE DOIS MIL E 

VINTE E UM. (XVIII LEGISLATURA) 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=05/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=05/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
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          Aos cinco dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara 

Municipal de Ponta Grossa, reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do 

Vereador Daniel Milla Fraccaro, secretariado pelos Vereadores Erick Camargo - Dr. Eric 

- Primeiro Secretário e Ezequiel Marcos F. Bueno - Pastor Ezequiel - Segundo Secretário, 

fazendo parte da Mesa o Vereador Filipe Chociai - Vice-Presidente, registrando-se as 

ausências justificadas dos Vereadores Dr. Zeca, Felipe Passos, Josi do Coletivo e Walter 

José de Souza - Valtão, presentes os Vereadores Adriana Jamier - Missionária Adriana, 

Divonsir Pereira Antunes - Divo, Edelmar Pimentel - Ede Pimentel, Geraldo Stocco, Izaias 

Salustiano, Jairton da Farmácia, Jocemeuri Corá Canto - Joce Canto, Julio F. Schimanski 

Küller - Julio Küller, Leandro Bianco, Leonilton A. Carneiro - Léo Farmacêutico e Paulo 

Balansin. À hora regimental, o Senhor Presidente considerou abertos os trabalhos do dia, 

colocando em discussão e votação a Ata da sessão anteriormente realizada, a qual foi 

aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida pelo Vereador Primeiro Secretário, a 

leitura do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do 

seguinte: DO PODER EXECUTIVO - Of. nº 141/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 05/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 167/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 18/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. DO 

VEREADOR DIVO - Projeto de Lei nº 48/21, promove alterações na Lei nº 8.427, de 

16/01/2006, conforme menciona. DOS VEREADORES GERALDO STOCCO, JOCE 

CANTO E JOSI DO COLETIVO - Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 47/21, 

dando nova redação ao Inciso I do Art. 2º. DA VEREADORA JOCE CANTO - Moção 

de Apelo nº 106/21, dirigida ao Governador do Estado do Paraná, Carlos Roberto Massa 

Junior (PSD), para que o mesmo una esforços na busca da imediata ampliação do Hospital 

Universitário Regional dos Campos Gerais, localizado no Município de Ponta Grossa. 

DOS VEREADORES DANIEL MILLA FRACCARO, DIVO, DR. ERICK, EDE 

PIMENTEL, FELIPE PASSOS, FILIPE CHOCIAI, GERALDO STOCCO, IZAIAS 

SALUSTIANO, JAIRTON DA FARMÁCIA, JOCE CENTO, JOSI DO COLETIVO, 

JULIO KÜLLER, LEANDRO BIANCO, LÉO FARMACÊUTICO, MISSIONÁRIA 

ADRIANA, PASTOR EZEQUIEL BUENO E PAULO BALANSIN - Moção de Repúdio 

nº 107/21, dirigida ao Senhor LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e VIAÇÃO CAMPOS 

GERAIS, respectivamente Presidente do SINTROPAS - Sindicato dos Trabalhadores em 

Transportes Rodoviários de Passageiros Urbanos Intermunicipais, Fretamento e Turismo 

de Ponta Grossa e Região e Empresa de Transporte Publico de Ponta Grossa. DE TODOS 

OS SENHORES VEREADORES - REQUERIMENTO, solicitando a tramitação em 

regime de urgência do Projeto de Lei nº 47/21, de autoria do Poder Executivo. Colocado 

o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DA VEREADORA JOCE CANTO - 

Requerimento nº 67/21, requerendo para que seja inserido em Ata a NOTA DE PESAR 

pelo falecimento do Senhor Lauro Roube. DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA 

- VALTÃO - Requerimento, solicitando o estabelecimento de licença parlamentar, para 

tratar de interesses particulares, sem remuneração, pelo período de 25 (vinte e cinco) dias 
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contados a partir desta data. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DA 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Requerimento nº 68/21, solicitando a justificativa 

de sua ausência na presente sessão (05/04/21), por motivos de saúde. Colocado o mesmo 

em discussão e votação, foi aprovado. O Senhor Presidente também colocou em discussão 

e votação, tendo sido aprovada a solicitação de justificativa de ausência solicitada 

verbalmente pelo Vereador Felipe Passos, por motivo de saúde, lembrando ainda e 

justificando a ausência do Vereador Dr. Zeca, por motivo de saúde. A Vereadora Joce 

Canto propôs e foi acatado pelo Senhor Presidente um minuto de silêncio em face do 

passamento do servidor desta Casa, Senhor Cleverson Souza, ocorrido no final de semana, 

vítima da covid-19, extensivo às demais famílias enlutadas. Manifestaram-se na 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR JULIO KÜLLER: Iniciou 

comentando o drama de famílias no final de semana que ficaram quarenta horas sem o 

fornecimento de água tratada através da SANEPAR, citando o Jardim Amalia e região. 

Registrou a informação recebida de que vândalos atacaram uma das etapas da empresa 

concessionária, motivando a falta de água às citadas famílias, dizendo que não se justifica, 

comparando à ocorrência sofrida a um dos postos de saúde da cidade por meliantes, o 

qual, no entanto, não paralisou com suas atividades, o que não ocorreu com a empresa em 

questão, destacando que a tempos não dá atenção à população, não atendendo ligações ao 

ser procurada pelas famílias prejudicadas, e quando isso ocorre alega não existir nenhuma 

ocorrência. Foi em busca do nome do diretor da SANEPAR, parecendo se chamar Claudio 

Scabille e o nomeado Gerente em Ponta Grossa se chama Marcos Roberto Sander, onde 

gostaria que ambos se pronunciassem nesta Casa ao que está acontecendo na cidade. Em 

aparte o Vereador Paulo Balansin lembrou que a partir do dia Primeiro de Março a Martins 

perdeu a licitação por uma empresa terceirizada de Joinville, para prestar serviços à 

SANEPAR e essa empresa não tem condições alguma de cuidar de uma cidade do porte 

de Ponta Grossa. Julio Küller, retomando, chamou também à baila os Deputados 

Estaduais, por se tratar de empresa em que o estado detém a maioria das ações. Outro 

assunto, comentou sobre a prestação de serviços por parte da Viação Campos Gerais, 

relatando que deixa linhas a "deus dará" e sem cobertura aos distritos, considerando estar 

próximo a vigência do contrato de concessão, onde tem que verificar essa situação. 

Criticou o fato de estar liberado o transporte coletivo em nossa cidade, em face de haver 

vencido o prazo das restrições em razão da pandemia, porém o sindicato da classe 

promove greve dos colaboradores, dizendo que a grande sacanagem que esses estão sendo 

submetidos, onde irá averiguar, entendendo haver indícios de junção entre o Sindicato e 

empresa para prejudicar não somente os funcionários mas as pessoas que necessitam do 

transporte coletivo. Lembrou haver convidado o Presidente da AMTT para se manifestar 

nesta Casa na próxima quarta-feira, cobrando atitude da Prefeitura Municipal de Ponta 

Grossa, visando elaborar contrato emergencial em função da quebra de acordo de parte da 

concessionária. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Iniciou fazendo menção à 

celebração da passagem da Páscoa no último domingo, com a ressurreição de Cristo, 
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esperando que ressuscite também os sonhos da população sofrida. Somou-se ao Vereador 

Julio Küller, lembrando haver oficializado a SANEPAR e não obteve até então a resposta 

ao fato de haver sido perfurado um poço artesiano próximo à Vila Ernestina, na região dos 

Alagados, ao valor de aproximadamente oitenta mil reais no ano passado e até então 

ninguém responde se deu certo ou não, estando vazando água, sem haver sido realizada a 

devida tubulação, enquanto tantas pessoas reclamam pelo benefício. Reforçou sua 

cobrança no sentido de estender a vacinação às forças de segurança, salientando ser 

pessoas que também estão à frente trabalhando nas ruas, como Polícia Militar, Polícia 

Civil, Guarda Municipal através dos policiais que se encontram na ativa. Lembrou que o 

Governo do Estado sinalizou nesse sentido, motivo de clamar o envio dessas vacinas 

específicas, dando também continuidade às categorias por idades. Quanto à VCG, também 

reivindicou que tão logo retornem do período de greve, seus colaboradores sejam 

vacinados. Falou em nome da Associação dos Ministros Evangélicos, onde realizaram Ato 

no final de semana, passando em momento de oração na frente dos hospitais, levando 

palavra de conforto e consolo aos médicos, enfermeiros e pacientes, rogando que 

diminuam os casos de contaminação da covid-19 e diminua a ocupação dos leitos de UTI. 

Consternou-se com o gabinete do Doutor Zeca, pelo passamento de seu assessor Cleverson 

Souza, estendendo à sua esposa, pedindo a Deus que a console. VEREADOR LEANDRO 

BIANCO: Repudiou a emenda apresentada ao projeto de lei que dispõe sobre as dez 

medidas anunciadas pela Senhora Prefeita Municipal, diante das dificuldades enfrentadas 

pela população ao estado de pandemia, tendo visto estampado em jornal o desejo de 

vereador que o auxílio seja ao valor de trezentos reais, indagando donde será retirado esse 

recurso e se cabe a esse Poder Legislativo determinar os gastos do Poder Executivo, ou tal 

proposição é inconstitucional? Revoltou-se ainda ao ver nas redes sociais vereador 

tentando jogar a população contra os outros pares, dizendo que se quiserem aprovam tal 

emenda. "E esse dinheiro vai ser tirado daonde? das vacinas?" "Ou pretende aumentar os 

impostos num momento tão difícil para a população?" Nesse sentido pediu 

encarecidamente a retirada da referida emenda para que possam aprovar ainda nesta data 

o projeto em questão e se não for retirada, informou que não poderão aprovar hoje, 

considerando que as pessoas necessitadas estão passando fome, não podendo negar às 

mesmas esse direito. Vereador Filipe Chociai, em aparte, registrou que entrou em contato 

com o Secretário da Fazenda, para conversar sobre o assunto o qual em especial cedeu 

entrevista no Jornal da RPC, afirmando que está aguardando com a aprovação nesta data, 

em função de que os decretos que farão a regulamentação das referidas propostas já estão 

elaborados, reforçando o que Leandro Bianco falou, que a emenda não tem fundamento, 

sendo totalmente inconstitucional. Reforçou dizendo que apenas tem objetivo de atrasar o 

projeto. Vereador Julio Küller, também em aparte se manifestou dizendo não ter 

conhecimento da emenda, ficando sabendo da mesma através das redes sociais, porém 

registrou que o caminho é a aprovação do projeto nesta data por ser de extrema urgência. 

Sugeriu aos autores da mesma que a referida emenda seja colocada após a aprovação do 
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referido projeto. VEREADORA JOCE CANTO: Para responder qual a intenção dos 

vereadores Josi, Joce e Geraldo em propor emenda ao projeto de lei que dispõe sobre 

auxílio emergencial, enquanto o Jornal Diário dos Campos lançou notícia dizendo qual o 

real objetivo dos vereadores em criar um fato que se sabe inócuo, dizendo ser notícia que 

sequer tem assinatura de um jornalista, assinada por um editor. Indagou se os vereadores 

sabem quanto esse jornal recebeu em publicidade nos últimos anos do Governo Marcelo 

Rangel: um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e setenta e oito reais e 

dois centavos, por isso que dizem por aí que não tem dinheiro para pagar trezentos reais 

em auxílio mercado, destacou e que agora esse jornal ataca a oposição que quer pagar 

trezentos reais para as pessoas necessitadas de Ponta Grossa. "Será que essa matéria não 

foi encomendada?". Esclareceu que a referida emenda não atrasa em nada as dez medidas 

que serão votadas hoje na Casa, dizendo que assim permite o Regimento Interno, que se 

vote a matéria em duas sessões nesta data, com base no art. 73 do Regimento Interno. 

Afirmou que a verdadeira intenção dos vereadores em propor a citada emenda, que as 

pessoas possam comer mais. Outro assunto, para criticar a obra paralisada do Corredor 

Santana, em função de estar atraso o recurso do FINISA, citando que a mesma começou 

com oito milhões e novecentos mil reais, tendo recebido aditivos, estando em dez milhões 

e trezentos mil reais e a empresa a abandonou, gerando transtornos para a região de 

Olarias, Vila Santana, cobrando providências, onde está protocolando requerimento para 

que a Prefeitura informe quando a mesma será retomada. VEREADOR GERALDO 

STOCCO: Para fazer referências à emenda que apresentou junto com outros pares ao 

projeto propondo dez medidas de enfrentamento à pandemia por parte do Poder Executivo, 

dizendo que realizaram a mesma com muito temor e responsabilidade, entendendo ser 

totalmente possível o auxílio de trezentos reais, citando respaldo do STF, além da decisão 

de Celso de Mello, entendendo existir amparo para isso. Lembrou que a Câmara Municipal 

de Maringá aprovou emenda de seiscentos reais a título de auxílio emergencial. Ressaltou 

que distorceram totalmente sua emenda, onde se tiverem vontade, votam a mesma ainda 

nesta data. Citou que a Prefeita Municipal não o chamou para conversar, se assim tivesse 

feito, teria convencido dessa possibilidade e essa burocracia não iria acontecer. Ressaltou 

que os trezentos reais serão utilizados no Mercado da Família, onde seu mandato elaborou 

projeto que aumentou em quatro milhões de reais a receita da Prefeitura sem aumentar 

imposto. Rebateu colocações do Vereador Leandro Bianco, quando comentou sobre a 

referida emenda ser inconstitucional. Pediu ao Senhor Presidente e membros da Mesa 

Executiva que paralisassem a sessão, a fim das comissões competentes exararem parecer 

à referida emenda para que possam votar na seqüência. Lembrou que em sessões passadas, 

foi aprovada por unanimidade moção do Vereador Felipe Passos, solicitando auxílio 

municipal de quinhentos reais, onde todos a aprovaram. VEREADOR DANIEL MILLA 

FRACCARO: Dirigiu-se à Vereadora Joce Canto, da qual gostaria que a mesma 

respeitasse a forma de agir, pensar e discutir as matérias apresentada pelos demais pares 

nesta Casa. Deixou claro que não será paralisada sessão para exarar parecer em emenda, 



 

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

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

onde desde 2.013 os levantamentos que tem nesta Casa de Leis, as sessões paralisadas 

foram para sessões extraordinárias para apreciação de matérias em final de ano e para 

projetos de programas do governo municipal de extrema urgência, enquanto ao que está 

sendo solicitado nunca ocorreu e não irá ocorrer nesta data. Ressaltou que a emenda 

proposta sequer traz a rubrica onde será retirada a verba consistindo no dobro do valor que 

será destinado para auxílio emergencial, considerando ser o mérito louvável, porém 

precisam saber o "milagre". Em aparte, Filipe Chociai disse que sua motivação principal 

ao entrar em contato com o Secretário da Fazenda  foi por essa questão. Respeita o 

posicionamento dos proponentes da referida emenda, na posição do Vereador Geraldo, 

tirando a questão da constitucionalidade ou não da proposição, é que havia dinheiro para 

esse pagamento, hoje não existindo essa disponibilidade, que se aprovada há estimativa 

de se atender duas mil e não quatro mil famílias. Não há dinheiro, a realidade hoje é essa. 

Divo, também em aparte, dizendo que vê na Casa que todos os vereadores estão 

preocupados, entendendo interessante a discussão para que contemple o que a população 

está esperando. Entende que hoje a Casa tem que votar o projeto para daí os vereadores 

que propuseram a referida emenda, elaborem moção de apelo à Senhora Prefeita. Vereador 

Daniel Milla encerrou dizendo que respeita os posicionamentos dos coletas, porém não 

pode se posicionar favorável à emenda, sabendo que não tem recursos financeiros para 

cumprir com essa obrigação. Manifestaram-se em Questão de Ordem: Vereador Geraldo 

Stocco, propondo a utilização das sobras orçamentárias desta Casa, que todo o ano são 

devolvidos à prefeitura, para contemplar a emenda proposta. O Senhor Presidente 

respondeu, desafiando a devolver junto com o Vereador Geraldo os subsídios que recebem 

até o final de ano, como compromisso público. Paulo Balansin, aceitando tirar metade do 

salário, se todos concordarem. Informou que a Câmara de Maringá contém orçamento de 

dois milhões de reais, podendo contemplar a população com auxílio emergencial de maior 

valor. Izaias Salustiano, apelando pelo respeito ao Regimento Interno, citando que estão 

na Casa para legislar e ao ponto que passam a se desentender o povo não irá absorver. 

Espera que não volte a ocorrer esse tipo de situação. Missionária Adriana, somando-se  à 

manifestação do Vereador Leandro Bianco, onde acredita que a Prefeita Elizabeth 

Schmidt, se tivesse condições, teria inserido valores a mais. Acredita que devem aprovar 

o projeto contemplando as dez medidas solicitadas, para depois, se for possível, entrar 

com emenda, conforme discorreu o Vereador Julio Küller. Dando prosseguimento à 

sessão, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO 

DE LEI Nº 128/16 (Vereador Pascoal Adura), denomina de PADRE ISAIAS BECHER a 

Rua nº 05 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, 

com as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca, Felipe Passos, Josi 

do Coletivo e Walter José de Souza - Valtão, tendo sido ainda aprovada a justificativa 

verbal de ausência solicitada pelo Vereador Paulo Balansin, por estar fora do recinto do 

Plenário no momento da votação. PROJETO DE LEI Nº 292/20 (Poder Executivo), altera 

a Lei nº 8.432, de 29/12/2005: APROVADO, com as ausências justificadas das votações 
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dos Vereadores Dr. Zeca, Felipe Passos, Josi do Coletivo e Walter José de Souza - Valtão. 

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

RETIRADO PARA VISTAS, por quinze dias, a pedido do Vereador Filipe Chociai. EM 

PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 300/20 (Vereador Vinícius Camargo), 

denomina de CELSO GOMES DE OLIVEIRA a Rua "nº 05", do Loteamento Residencial 

Cândido Portinari, Bairro Uvaranas, nesta cidade: APROVADO, com as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca, Felipe Passos, Josi do Coletivo e 

Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 47/21 (Poder Executivo), cria o 

Programa Auxílio Emergencial constituído por 10 medidas econômicas para auxílio das 

famílias em situação de vulnerabilidade decorrente da pandemia de COVID-19: Em 

função de haver sido apresentado Emenda ao referido projeto, o Senhor Presidente 

anunciou a retirada do mesmo da Ordem do Dia, porém, após haverem se manifestado em 

Questão de Ordem os Vereadores Pastor Ezequiel Bueno, Divo, Joce Canto, Geraldo 

Stocco, Ede Pimentel e Filipe Chociai, o Vereador Geraldo Stocco, como proponente da 

referida emenda, propôs sua retirada para arquivamento. Com base no Art. 98, § 1º do 

Regimento Interno, o Senhor Presidente acatou a referida proposição, colocando em 

discussão e votação o Projeto de Lei nº 47/21, o qual foi APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede 

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

Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações 

dos Vereadores Dr. Zeca, Felipe Passos, Josi do Coletivo e Walter José de Souza - Valtão. 

O Senhor Presidente colocou em apreciação a proposição verbal do Vereador Filipe 

Chociai, no sentido de ser suprimido o horário destinado ao pequeno expediente da 

presente sessão, bem como a realização de sessão extraordinária, logo em seguida, para 

apreciação em segunda discussão do Projeto de Lei nº 47/21, tendo sido aprovada pelos 

demais pares. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 100/21, 

dos Vereadores Ede Pimentel e Felipe Passos; 101, 102/21, do Vereador Léo 

Farmacêutico; 103, 104, 105/21, da Vereadora Missionária Adriana e Indicações nºs 

310/21, da Vereadora Joce Canto; 311, 315/21, do Vereador Izaias Salustiano; 312/21, do 

Vereador Leandro Bianco; 313, 314, 316/21, do Vereador Léo Farmacêutico. Encerrada a 

apreciação da Ordem do Dia, havendo sido suprimido o horário do Pequeno Expediente, 

o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra em caráter 

extraordinário para logo em seguida, para apreciação em segunda discussão do Projeto de 

Lei nº 47/21. 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 abril de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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