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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 07/04/2021 

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) 

 AUSENCIA PARCIAL 
JUSTIFICADA 

WALTER JOSÉ DE SOUZA -VALTÃO 
(PRTB)  

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 
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 Celso Cieslak  presidente da AMTT vem explanar duvidas referente ao Transporte Coletivo, quando 
questionado sobre detalhamento nos gastos e a possibilidade de consulta desses dados e sobre o não pagamento 
de funcionários, é respondido que a empresa avisa que não pode pagar os funcionários desde antes do decreto, 
e que todos os esforços foram objetivando o retorno do transporte, reforça que o pagamento dos funcionários 
é obrigação da empresa, e que não a possibilidade de mais subsidio para  a VCG, informa que a planilha de 
gastos da empresa é repassado a AMTT, que é informado seus gastos mas não de forma mais detalhada e 
justificada, comenta  que o trabalho de fiscalização das linhas é de excelência,  sobre uma possibilidade  de 
não retorno da empresa, a prefeitura pode encampar e os ônibus pertencem ao município. Quando questionado 
sobre recomendações do tribunal de contas foi informado que foi pedido transparência total para a VCG, e 
algumas recomendações não tinham sido atendidas, reforça que deveria estar sendo pago os funcionários, sobre 
futura penalização da empresa, é informado que os contratos de várias regiões não se comunicam, que a 
prefeitura está tomando providencias, entretanto o equilíbrio financeiro está sendo solicitado em todo o Brasil 
desde o ano passado. É informado que o contrato se encerra em 2023, e será contratado empresa a fim de 
reformular novo contrato de licitação e contratação mais completo, reforça que a empresa não pretende entregar 
a VCG a prefeitura, e até o momento referente a disponibilização do transporte coletivo não houve quebra de 
contrato, e se a prefeitura assumir, encampar a VCG, irá pagar salários a partir da data dessa encampação. 
Reforça crítica ao sindicato por ter parado o transporte, é informado que embora tenha sido paralisado o 
transporte coletivo da VCG, foi feito esforço para não paralisar trabalhos de transporte, é informado que o 
sindicato ganha valores do usuário do transporte, no qual é comentado falta de transparência sobre esse 
recolhimento de valores. 

 COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 
 
VEREADOR ERICK CAMARGO – DR. ERICK (PSDB): Presta homenagem aos trabalhadores da área da 
saúde e dia mundial da saúde, ainda  referente  a saúde acredita estar ligada ao meio ambiente equilibrado, 
comenta sobre monção de apelo referente a encerrar serviços em área próxima a local com área de proteção 
ambiental, com ecossistema único, comenta estudo que aponta irregularidades  no regulamento dessa obra que 
pode  afetar também comunidades e Araucárias, reforça a necessidade de se preservar as riquezas naturais do 
estado,  parabeniza a responsável pelo embargo da obra devido a erros ocultos. 
VEREADOR FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI – FILIPE CHOCIAI (PV): Comenta sobre oitiva de 
testemunhas relacionada a investigação do vereador Walter José de Souza - Valtão(PRTB), comenta que houve 
desvirtuação sobre o que ocorreu, reforça que não está sendo escondendo nada nem da população nem da mídia, 
que tem buscado oferecer todas as informações possíveis, e referente ao que a mídia não tem acesso ocorre 
pelo fato de nessa fase do procedimento é dessa forma sem haver imprensa presente, o trabalho está sendo 
pautado pela legalidade, e busca a segurança jurídica, diz respeitar o posicionamento da  imprensa, mas reforça 
que estão desvirtuando e está sendo feito o seu serviço, e reforça que o processo é feito em sigilo absoluto, 
então a câmara também necessita de sigilo enquanto o processo corre. Que posteriormente será disponibilizado 
na integra para todos. 
VEREADORA JOCEMÉURI CORÁ CANTO – JOCE CANTO (PSC): Relembra debate acalorado da 
sessão anterior e comenta que não desrespeitou colega ou população da cidade, só expos seu posicionamento, 
comenta não compreender por que alguma pessoas sentiram-se ofendidos mas que isso ocorreu infelizmente, 
se dirige ao Vereador Daniel Anderson Francaro – Daniel Milla (PSD) dizendo que foi desrespeitada e que a 
chamou de descontrolada, reforça que colocou seu posicionamento e questiona que defender o que acha certo 
é o que caracteriza ser descontrolada, diz ofender também os eleitores e as mulheres da cidade, relembra 
sobre a violência física e verbal, comenta que houve violência contra uma parlamentar na casa e questiona se 
o mesmo se comporta de forma semelhante com familiares, pede respeito a figura de mulher e parlamentar, 
comenta haver pessoas a atacando de forma pessoal e traiçoeira, relembra que ajudou seu pai anteriormente e 
que tem continuado seu trabalho nesta  casa, relembra que graças a seu pai muitos estão na casa mas agora os 
agridem e reforça que o sentimento e raiva vem de outras pessoas e exige respeito, reforça que não teve a 
intenção de ofender ninguém apenas defendeu seu posicionamento e novamente exige respeito, comenta 
sobre o adjetivo “descontrolada”.  
Em pronunciamento o presidente da sessão Daniel Anderson Francaro – Daniel Milla(PSD) agradece ao tom 
de voz da vereadora que se manteve calma como uma “verdadeira parlamentar” e referente a fala sobre falta 
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de respeito aos familiares, diz que não deve ser levado a algo pessoal, que este seria um caminho equivocado, 
sobre representatividade relembra que há mais vereadores na casa e não só a mulher que representa a mulher, 
mas os vereadores também as representa, reforça que a fala foi equivocada e o ofendeu de forma pessoal, 
pede para que a verdores se dirija com respeito e tom calmo, pois grande parte dos vereadores questionaram 
tal comportamento. 
VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Inicia saldando o dia mundial da saúde, também a todos os 
jornalistas e da comunicação que defende ser atividade de extrema importância, inicialmente fala da CPP,  na 
qual seus membros foram sorteados, reforça em que há todo um procedimento e uma formalidade processual 
que há prazos para cada procedimento e na fase atual não há coerência que todos possuam conhecimento do 
teor das oitivas e por isto há esse cuidado com a informação, que esta situação não está sendo compreendida, 
reafirma o compromisso de trabalhar pela cidade de Ponta Grossa e não possuir amarras, é posteriormente 
será apresentado o relatório final e posterior a isso poderá ser analisado a qualidade do trabalho, compreende 
o clamor social mas  há uma formalidade nos atos, fala do projeto 47/2021 aprovado na casa e referente a 
artigo que se refere a suspenção de tributos e multas, relembra a dificuldade dos pequenos e micro 
empresários, defende que não há receita e pede ajuda a fim de viabilizar o parcelamento dos tributos, pede 
para se estender o parcelamento não só de 2021 como também 2020 e pede para aumento do número de 
parcelamento, referente as taxas comenta sobre a possibilidade de isenção de taxa de alvarás pois muitos 
estabelecimentos ficaram sem atividade, não necessitariam pagar  a taxa, acredita ser justiça social, pede 
apoio a todos em busca desse fim. 
VEREADOR JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER – JULIO KULLER (MDB): Declinou a 
palavra. 
VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 
VEREADOR GERALDO STOCCO FILHO – GERALDO STOCCO (PSB): Parabeniza o 
posicionamento referente a preservação ambiental, comenta que já foi protocolado pedido a prefeita para que 
o auxílio seja de 300 reais, acredita ser possível com responsabilidade, fala sobre os trabalhadores da VCG, 
que se não forem pagos seus salários solicita que sejam adicionados ao programa de vale mercado, reforça a 
dificuldade da situação, define como alo absurdo e caos, lembra que em 2017 entrou na justiça em busca de 
transparência da Viação Campos Gerais, considera o contrato engessado e que a empresa não tem tido tanto 
prejuízo, relembra o repasse incorreto da quilometragem e comenta que recomendações do tribunal de contas 
não foram aceitas. É concedida parte ao vereador Daniel Anderson Francaro – Daniel Milla(PSD), que se 
soma a fala e comenta  sobre a dificuldade de sobrevivência sem remuneração, considera  desumano, 
relembra que sempre foram críticos de um bom sistema de transporte coletivo, condena a empresa e reforça 
ser direito dos funcionários a greve, sobre subsidio esclarece que há formas em que possam ser realizados, 
comenta que a gratuidade está sendo custeado pelo usuário, e defende ser custeado pelo município, que a 
prefeitura compre gratuidade o que resultará dinheiro em caixa possibilitando pagamento de folha dos 
trabalhadores do transporte coletivo, comenta que essa forma seria a esperança para pagar a folha de 
pagamento dos funcionários, a palavra retorna ao vereador Geraldo Stocco Filho – Geraldo Stocco (PSB), 
reforça a complexidade da situação, recomenda a todos que faça estudos referente ao transporte coletivo pós-
pandemia, no entanto a anos é reclamado sobre a falta de transparência e a dificuldade de fiscalização, 
comenta sabia decisão da prefeitura para que o transporte retorne com segurança. 
VEREADOR LEONILTOM ANTONIO CARNEIRO - LÉO FARMACEUTICO(PV): Declinou a 
palavra. 
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ORDEM DO DIA 07/04/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

DO PODER EXECUTIVO 

VETO PARCIAL (Art. 15-C) da Lei nº 13.910, que altera a Lei nº 6.329/1999. 

  

PARECER: CLJR    - Pela admissibilidade do Veto Parcial 

Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis – Votos Contrários 

_________________________________________________________________________ 

  

EM SEGUNDA 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. 

Votação Nominal – Aprovado – 13 Votos Favoráveis – Votos Contrários 

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR DELMAR PIMENTEL 

Projeto de Lei Ordinária nº 86/2016: 

Denomina de ROLANDO MORO, a Rua nº 34 do Loteamento Residencial JARDIM ROYAL, localizado ao 

lado do San Martin, Uvaranas, nesta cidade. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

Votação Nominal – Aprovado – 13 Votos Favoráveis – Votos Contrários 

 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 142/2019: 

Promove alteração na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR     - Contrário à admissibilidade (rejeitado em 22/03/2021) 

                         COSPTTMUA  - Contrário à aprovação  

Parecer mantido 8 votos favoráveis – 5 votos contrários  

 

_________________________________________________________________________ 

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

Projeto de Lei Ordinária nº 296/2020: 

Promove alterações na Lei nº 13.446, de 24/06/2019, conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 13 Votos Favoráveis – Votos Contrários 

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 
 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  

 

MOÇÕES 

  

Nº 106/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

 MOÇÃO DE APELO 

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 

  

Nº 107/2021 dos Vereadores DANIEL MILLA FRACCARO, DIVO, DR. ERICK, EDE PIMENTEL, FELIPE 

PASSOS, FILIPE CHOCIAI, GERALDO STOCCO, IZAIAS SALUSTIANO, JAIRTON DA FARMACIA, 

JOCE CANTO, JOSI DO COLETIVO, JULIO KULLER, LEANDRO BIANCO, LÉO FARMACÊUTICO, 

MISSIONÁRIA ADRIANA, PASTOR EZEQUIEL BUENO e PAULO BALANSIN 

MOÇÃO DE REPÚDIO 

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 

 Total de Monções -2 

 Vereadora Joceméuri Corá Canto – Joce Canto (PSC) - 1  

Vereadores Daniel Anderson Francaro – Daniel Milla (PSD), Divosir Pereira Antunes – Divo (PSD), 
Erick Camargo – Dr. Erick (PSDB), Edelmar Pimentel – Ede Pimentel (PSB), Felipe Ramon Passos – 
Felipe Passos (PSDB), 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), Josiane Kieras – Josi do Coletivo (PSOL), Julio Francisco 

Schimanski Kuller – Julio Kuller (MDB), Leandro Bianco (REPUBLICANOS), Leoniltom Antonio 
Carneiro – Leo Farmacêutico (PV), Adriana Jamier da Silva - Missionária Adriana 
(SOLIDARIEDADE), Ezequiel Marcos Ferreira Bueno – Pastor Ezequiel (AVANTE), Paulo Roberto 
Balansin - Paulo Balansin(PSD).- 1 

 

INDICAÇÕES 

  

Nº 317/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando realizar a manutenção na rua Sertaneja, n.º 85, Contorno, nesta cidade. 
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Nº 318/2021 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 limpeza e/ou roçada na Praça Madre Maria dos Anjos, no Jardim Amália região do Cara - Cará. 

  

Nº 319/2021 do Vereador EDE PIMENTEL: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando patrolamento e cascalhamento na Rua Catuaba no Parque Castanheira, Bairro Cara-cara, nesta 

cidade. 

  

Nº 320/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

de placa indicando '15 MINUTOS PISCA ALERTA LIGADO' e sinal em faixa  'PARADA RÁPIDA', diante 

da farmácia localizada na Av. Dr. Francisco Burzio, número 687. 

  

Nº 321/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando a pavimentação asfáltica da Rua Patativa, localizada na Vila Borato, em toda sua 

extensão. 

  

Nº 322/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando a pavimentação asfáltica da Rua Siriri, localizada na Vila Borato, em toda sua 

extensão. 

  

Nº 323/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando a Construção de uma Lombada Elevada na Rua Acylino Pinto de Carvalho em Frente 

ao N° 48, na Vila Palmeirinha. 

  

Nº 324/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiada a Excelentíssima Senhora Prefeita 
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Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando o Patrolamento e Cascalhamento da extremidade da Rua Jesuíno Antônio de Oliveira 

entre a Rua José Pedro Silveira Godói Gomes, na Vila Nossa Senhora das Graças. 

  

Nº 325/2021 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 Hamilton 

Berger 151, Bairro Cara Cara 

  

Nº 326/2021 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 Hamilton 

Berger 142, Bairro Cara Cara 

  

Nº 327/2021 do Vereador PAULO BALANSIN: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

providências objetivando a CONSTRUÇÃO DE UMA LOMBADA na rua Fagundes Varela, em frente ao 

número 1560, Bairro Neves.  

  

Nº 328/2021 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 na rua Antônio Malaquias, 

Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 329/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando o Patrolamento e Cascalhamento da extremidade da Rua Jesuíno Antônio de Oliveira  

entre a Rua José Pedro Silveira Godói Gomes, na Vila Nossa Senhora das Graças. 

  

Nº 330/2021 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, 
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providências objetivando a manutenção de "bocas de lobo" na Rua Tomás Gonzaga entre a rua Bento Ribeiro 

e Francisco Otaviano. 

  

Nº 331/2021 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 notificação do proprietário para que tome providências quanto à limpeza do terreno localizado 

na  Rua Aleixo Garcia  ao lado da 22  Oficinas. Vila Brasília 

  

Nº 332/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando o Patrolamento e Cascalhamento de toda a extensão da Rua Antônio Bresciani, no 

Jardim Panorama. 

  

Nº 333/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO: Indico à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de 

Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimith, solicitar aos departamentos competentes do Poder Executivo, seja 

realizado estudos técnicos no sentido viabilizar a instalação de abrigos cobertos nos Pontos de ônibus no Bairro 

Recanto Verde. 

  

Nº 334/2021 do Vereador FELIPE PASSOS: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando solicitar a manutenção do buraco que está aberto na Rua Junqueira Freire, esquina 

com a rua Teixeira de Macedo. 

  

Nº 335/2021 do Vereador EDE PIMENTEL: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Otávio Palhano entre as Ruas Lidia Scheidt Curi e a 

Eduardo Pikunas no Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

Total de Indicações - 19 

Vereador Leoniltom Antonio Carneiro – Leo Farmacêutico (PV)  - 2 

Vereadora Josiane Kieras – Josi do Coletivo (PSOL) - 3 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 2 
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Vereador Edelmar Pimentel – Ede Pimentel (PSB) - 2 

Vereador Jairton Nicoluzzi – Jairton da Farmácia (DEM) - 4 

Vereadora Joceméuri Corá Canto – Joce Canto (PSC) - 2 

Vereador Paulo Roberto Balansin - Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 2 
 
Vereador Felipe Ramon Passos – Felipe Passos (PSDB) - 1 
 

 

 

________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 06 de abril de 2.021. 

  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

               Presidente                                                  1º Secretário 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR EDELMAR PIMENTEL – EDE PIMENTEL(PSB): Concede a palavra ao vereador Izaias 
Salustiano (PSB), lembra sobre discussão da possibilidade de a iniciativa privada adquirir vacinas, defende seu 
posicionamento de forma contraria ao projeto, pois possibilita que pessoas com mais recursos se imunizem em 
detrimento do plano nacional de imunização e do SUS. Com a palavra o vereador Edelmar Pimentel – Ede 
Pimentel (PSB), inicia se desculpando por falar em tom elevado, e foi chegado através de rede social, 
posteriormente pede socorro ao ramo de eventos, que considera abandonado e arrebentado, já foi feita monção 
referente a taxa de alvarás, reforça estar a mais de um ano sem trabalhar, pois não possui possibilidade de 
faturamento, e sem ajuda do poder executivo, comenta que clubes sociais estão no fundo do poço, e reforça que 
a prefeitura pode ajudar de alguma forma. 
VEREADORA JOCEMÉURI CORÁ CANTO – JOCE CANTO (PSC): Fala com alegria que seu mandato 
é compartilhado, comenta que há possibilidade de ser substituído por 8 suplentes e que serão dois suplentes por 
ano assim todos os oitos poderão ser vereadores, e que será trabalhado para fortalecer a família PSC.  
VEREADOR ERICK CAMARGO – DR. ERICK (PSDB): Busca complementar sua fala na tribuna, 
referente a preocupação ecológica, comenta ter enviado arquivo que detalha a situação e pede para que se 
avalie o tema, pede colaboração e apoio de todos para que assinem junto a ele e seja encaminhado aos 
deputados. 
VEREADOR FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI – FELIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 
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ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dt
Reuniao=07/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=  

 ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E 
VINTE E UM. (XVIII LEGISLATURA) 

                    Aos sete 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 as Atas das sessões ordinária e extraordinária 
anteriormente realizadas, as quais foram aprovadas sem restrições. Em seguida foi 
procedida, pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do expediente que se encontrava 
sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: MENSAGEM Nº 19/21 (Projeto de 
Lei nº 51/21), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de 
R$ 1.913.968,46 e dá outras providências. Of. nº 286/21-GP, comunicando haver vetado 
parcialmente a Lei nº 13.918 (Art. 4º, parágrafo único), que proíbe pessoas que cometerem 
abandono a animais domésticos possam obter novamente sua guarda e de outros animais. 
Of. nº 285/21-GP, comunicando haver vetado a Lei nº 13.917, que promove alteração na 
Lei nº 12.407, de 15/01/2016, conforme especifica. Of. nº 184/21-GP, em atendimento ao 
Requerimento nº 17/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 269/21-GP, em 
atendimento ao Requerimento nº 12/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 
279/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 35/21, de autoria da Vereadora Joce 
Canto. Of. nº 280/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 37/21, de autoria da 
Vereadora Joce Canto. Of. nº 281/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 10/21, de 
autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 282/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 
33/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 283/21-GP, em atendimento ao 
Requerimento nº 46/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. DA VEREADORA JOCE 
CANTO - Projeto de Lei nº 49/21, denomina de MARIO JORGE FADEL, a Ciclofaixa 
localizada no Binário da Avenida Monteiro Lobato, que inicia na Prapa Rotary, passando 
pela Rua Bernardo Savio e retorna pela Rua Euzébio Batista Rosas, no bairro Jardim 
Carvalho nesta cidade. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Projeto de Lei 
nº 50/21, institui o Programa Salve o Celular, conforme especifica. DA VEREADORA 
JOSI DO COLETIVO - Requerimento nº 71/21, solicitando para que seja justificada sua 
ausência na presente sessão (07/04/2021) por motivos de saúde. Colocado o mesmo em 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=07/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=07/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
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discussão e votação, foi aprovado. O Senhor Presidente também colocou em discussão e 
votação, tendo sido aprovados os requerimentos verbais dos Vereadores Dr. Zeca e Felipe 
Passos, solicitando suas ausências na presente sessão por motivo de saúde. DO 
VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Aplauso nº 108/21, dirigida ao 
Soldado da Polícia Militar Nasser Hicham Reda, pelo ato heroico realizado na Passarela 
da Avenida Vicente Machado, nesta cidade. Moção de Aplauso nº 109/21, dirigida ao 
Soldado da Polícia Militar Rodrigo Janeczek, pelo ato heroico realizado na Passarela da 
Avenida Vicente Machado, nesta cidade. Moção de Aplauso nº 110/21, dirigida ao 
Soldado da Polícia Militar Bruno Franco Romanio, pelo ato heroico realizado na Passarela 
da Avenida Vicente Machado, nesta cidade. DOS VEREADORES EDE PIMENTEL, 
GERALDO STOCCO, IZAIAS SALUSTIANO, JOCE CANTO, JOSI DO COLETIVO 
E JULIO KÜLLER - Moção de Apelo nº 111/21, dirigida à Excelentíssima Senhora 
Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que, nos termos do art. 57 do Decreto 603/2002 
determine a intervenção municipal do serviço de transporte coletivo em Ponta Grossa, 
tendo em vista a interrupção do serviço por parte da empresa. DA VEREADORA JOSI 
DO COLETIVO - Moção de Sugestão Legislativa nº 112/21, dirigida à Excelentíssima 
Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que determine a realização de estudos 
e posterior encaminhamento de Projeto de Lei criando programa de apoio aos bancos e 
cooperativas de crédito comunitários, bem como na criação de moedas sociais,   na 
perspectiva de fomente da economia solidária. DA VEREADORA MISSIONÁRIA 
ADRIANA - Moção de Apelo nº 113/21, dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita 
Municipal de Ponta Grossa, para que seja realizada verificação e viabilização para 
concessão  de transporte coletivo para os moradores das localidades de Itaiacoca, Passo 
do Pupo, Biscaia e Cerradinho, Mato Queimado. DO VEREADOR DANIEL MILLA 
FRACCARO - Moção de Apelo nº 114/21, dirigida a Excelentíssima Prefeita Municipal, 
Senhora ELIZABETE SILVEIRA SCHMITD, para que determine aos órgãos 
competentes desta administração, objetivando a abertura do Posto de Saúde do Bairro 
Santa Terezinha. O Senhor Presidente anunciou as presenças do Presidente da AMTT - 
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, Celso Cieslak, acompanhado de 
funcionários representando a mesma, a convite da Comissão de Obras, Serviços Públicos, 
Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, autorizando a se manifestar da Tribuna, para 
responder aos questionamentos dos Senhores Vereadores em relação ao transporte 
coletivo de nossa cidade, a questão da paralisação das atividades e o não pagamento dos 
salários de seus colaboradores, por parte da empresa concessionária. Manifestaram-se na 
COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR DR. ERICK: Para comentar a 
passagem do Dia Mundial da Saúde, estendendo seus cumprimentos a todos os 
profissionais que estão lutando na linha de frente contra a COVID-19, por estarem em 
contato direto com a doença, muitos não tendo recebido ainda a segunda dose da vacina e 
como médico de profissão deixou registradas suas felicitações a todos que atuam nessa 
área. Comentou sobre as duas vertentes de defesa, saúde  meio ambiente, relacionando-
as, dizendo ser no seu modo de entender, são as mesmas coisas. Nesse sentido apresentou 
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moção de apelo que estará protocolando na Casa, direcionada aos Deputados Estaduais do 
Paraná, expondo assunto, para que trabalhem a fim de adotar medidas impedindo o retorno 
das obras de implementação das linhas de transmissão da empresa Engie transmissão de 
energia Ltda e encerrar definitivamente o processo de construção das mesmas sobre as 
áreas de proteção ambiental em especial as que envolvem a escarpa devoniana, cujo 
empreendimento em questão, ironicamente faz parte do sistema de transmissão gralha 
azul, sendo ave símbolo do Paraná, de responsabilidade da referida empresa, no trecho 
correspondente Ponta Grossa e Bateias, composta por dois circuitos que conectam os 
municípios de Ponta Grossa e Campo Largo. Justificou assim, relatando que a área de 
proteção ambiental de escarpa devoniana possui idade de aproximadamente quatrocentos 
milhões de anos, constituindo um ecossistema único com cânions, afloramentos rochosos, 
parques arqueológicos e pré-históricos. Lembrou de estudo realizado pela Universidade 
Federal do Paraná no ano de 2.020 apontando série de irregularidades no licenciamento 
da referida obra, entre elas a construção de torres de transmissão, podendo afetar trinta 
comunidade tradicionais da região, entre as mesmas quilombolas, indígenas e rurais, 
estimando que serão cortadas aproximadamente quatorze mil araucárias, as quais estão 
em processo de extinção. Ressaltou ser dever de todos  lutar para que as riquezas do estado 
sejam preservados. Parabenizou a Meritíssima Juíza da Décima Primeira Vara de Curitiba, 
Dra. Silvia Regina Salau Brolo, que embargou essa obra, através de liminar da justiça, 
alegando e mostrando que a empresa Engie furtou-se de desenvolver estudos ambientais 
completos. VEREADOR FILIPE CHOCIAI: Prestou contas da oitiva da COMISSÃO 
PROCESSANTE realizada na tarde da última terça-feira, tendo ouvido testemunhas para 
averiguar denúncias contra o Vereador Walter José de Souza - Valtão, tendo ocorrido na 
presença dos membros da comissão, advogados procuradores de ambas as partes, também 
tendo acompanhado representantes do Departamento Jurídico desta Casa de Leis, 
assessores dos Vereadores Léo Farmacêutico e Izaias Salustiano, que são advogados. 
Citou que algumas pessoas estão desvirtuando o que ocorreu na referida oitiva, com 
críticas, falando que esta Câmara está se escondendo, com portas fechadas para apurar 
esses fatos e não estando respeitando a publicidade dos trabalhos. Dessa maneira, 
novamente esclareceu que os membros da comissão e esta Casa não estão escondendo 
nada nem da imprensa e da população, lembrando já ter se utilizado da Tribuna para 
comentar sobre a dificuldade em fazer a notificação do vereador, tendo solicitado 
autorização judicial e semana passada comentou das datas das audiências, e todos os 
processos às pessoas que acompanham a mesma e imprensa. Respeita também a 
manifestação do SINDIJOR/PR, porém não aceita como verdade que há algo a ser 
escondido, quando a comissão sempre descreveu o que está acontecendo, a única 
finalidade da imprensa não ter acesso nesse momento de produção de provas, da instrução 
do processo, é em função da característica dessa etapa do processo, onde foram colhidas 
as oitivas e nas próximas semanas, dias treze e vinte, serão ouvidas as testemunhas 
apresentadas pelo Vereador Valtão, isoladamente, finalidade de não estar presente a 
imprensa nessa fase do processo, não com o intuito de esconder nada e não defender 
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ninguém. O Senhor Presidente informou que teve solicitação por parte de vários setores 
da imprensa quanto ao posicionamento adotado pela CPP, dizendo que a mesma é 
orientada pelo Departamento Jurídico e o Art. 60, § 4º fala em relação à Comissão 
Parlamentar de Inquérito que também se enquadram as comissões processantes e 
temporárias, cujas reuniões serão públicas salvo em situações excepcionais assim 
definidas por deliberação da maioria absoluta de seus membros, esclarecendo que os três 
membros definiram que as oitivas não fossem divulgadas para não haver um 
confrontamento das de acusação e de defesa, afirmando existir respaldo legal e jurídico 
para estarem adotando tal situação. VEREADORA JOCE CANTO: Comentando o debate 
acalorado e polêmico ocorrido na sessão anterior, em face de emenda que propôs ao 
projeto dispondo sobre auxílio alimentação de lavra do Poder Executivo, dizendo que em 
nenhum momento desrespeitou colega ou a população, apenas tendo colocado seu 
posicionamento sobre matéria de um jornal que sequer tinha assinatura de um jornalista e 
que tentava desacreditar a sua proposição, não entendendo que alguns colegas se doeram 
tanto, dirigindo-se ao Senhor Presidente Vereador Daniel Milla Fraccaro, dizendo que 
subiu à tribuna para a desrespeitá-la, através de falas eloqüentes, defendendo-se ao fato 
do mesmo haver lhe atribuído o termo "descontrolada". Disse que o mesmo ofende 
também os eleitores e as mulheres desta cidade, as quais representa em momento sério em 
que vê a violência contra a mulher aumentar, não somente física, mas verbal, perguntando 
se faz isso contra a sua esposa e mãe ao ser contrariado, solicitando para que raciocine 
nesse sentido. Defendeu-se ainda citando existir pessoas que estão tentando lhe atacar de 
forma pessoal e traiçoeira. Citou que esses que alimentam sentimento de raiva, os respeita, 
porém exige também respeito e pela história que foi construída através de seu pai Jocelito 
Canto. Disse que em seu pronunciamento, não teve intenção em ofender ninguém, colocou 
seu posicionamento sobre emenda que havia sido apresentada e sobre órgão de imprensa 
que não considera, que publicou algo sério e se ofendeu alguém desta Casa, pede desculpa, 
mas exige que a respeitem, porque é vereadora eleita, representa a população e 
principalmente as mulheres desta cidade, que estão cansadas de ser colocadas em segundo 
lugar e de receberem adjetivos com esse "descontroladas". O Senhor Presidente nesta 
oportunidade disse que a vereadora trocou o tom de voz, como uma verdadeira 
parlamentar, como deve ser feito, onde respeita realmente os colegas, agora, falar em 
desrespeito à mulher, sua esposa e sua mãe, não pode levar pelo lado pessoal, 
considerando que a mesma tem família, tem pai que foi prefeito e várias situações a serem 
argumentadas na Tribuna da Câmara Municipal, não devendo partir para esse caminho. 
Em relação à representatividade, mencionou existir mais duas vereadoras nesta Casa e não 
somente a eleita mulher que representa a mulher, onde estão falando de igualdade, 
defendida pelo feminismo: da mulher perante o homem e do homem também perante a 
mulher, isso tem que ter consciência. Não acredita que as falas saiam da mesma, pedindo, 
se alguém escreve os seus discursos, que troque as palavras, por estar comprometendo a 
postura da parlamentar dentro da Casa. Pediu à mesma que se dirija com respeito, 
continuando com seu tom calmo, não tendo sido somente esta presidência, mas grande 
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parte dos vereadores que questionaram sua postura no momento em que gritava nos 
microfones desta Casa. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Iniciou saudando o Dia 
Mundial da Saúde, cumprimentando todos os profissionais da classe, em especial aos que 
nesse momento estão lutando para salvar vidas na cidade de Ponta Grossa, trabalhando a 
mais de um ano, fazendo de tudo para que seja atenuado o sofrimento das pessoas das 
famílias da cidade. Cumprimentou nesta data a todos os jornalistas, profissionais da 
comunicação e aqueles que exercem essa atividade, dizendo ser fundamental e 
imprescindível para a manutenção do estado democrático do direito e concretização da 
democracia não só na nossa cidade, mas no país. Falou a respeito da CPP, ratificando o 
pronunciamento do presidente da mesma, Vereador Filipe Chociai, cumprimentando 
ainda o membro Léo Farmacêutico, pelo trabalho investigatório. Complementou 
lembrando haver procedimento a ser cumprido, o qual implica em marcha processual que 
tem de ser respeitada, a qual diz respeito aos prazos para início dos trabalhos, para 
notificação e agora estão na segunda fase que é a instrução do processo, onde tem que 
ouvir as testemunhas arroladas pelo denunciante e as que são arroladas pela defesa, não 
sendo de forma nenhuma coerente neste momento que ambas as testemunhas tenham 
conhecimento do teor dessas oitivas, motivo de tomarem esse cuidado que muitas pessoas 
não compreenderam. Disse que respeita as críticas, as recebendo com naturalidade e 
serenidade, porém reafirmou compromisso de trabalhar pela cidade de Ponta Grossa, de 
respeitar o parlamento a comunidade a cidade, em não ter nenhum tipo de amarras, onde 
será apresentado o relatório ao final dos trabalhos, sendo momento apropriado para o crivo 
das pessoas. Comentou sobre Projeto de Lei nº 47/21 que foi aprovado pela Casa, 
especificamente ao Inciso III, do Art. 2º que dispõe sobre a suspensão de juros, multas e 
dos acréscimos dos tributos não pagos do ano de 2.021, prorrogando e possibilitando 
parcelamento. Considerando que os empresários, nesse momento que estão vivenciando, 
não tem alguma receita, havendo necessidade de se mobilizaram, solicitando ajuda dos 
demais pares, para que esse parcelamento talvez seja estendido por oito ou dez parcelas, 
não somente do exercício de 2.021, relatando que diversos comércios e empresas estão 
fechados desde abril, maio de 2.020, mas existiram taxas de alvarás, vigilância sanitária 
lançados sem condições de cumprir, de repente estende necessário esse parcelamento. 
Disse ainda a necessidade de se verificar a possibilidade de isentar o pagamento de taxa 
de alvará de 2.020 dos segmentos que não conseguiram manter suas atividades e 
compensar os que pagaram agora no exercício de 2.021, entendendo se tratar de justiça 
social, pedindo apoio dos demais pares. VEREADOR GERALDO STOCCO: 
Parabenizou o posicionamento do Vr. Dr. Erick frente a preservação das araucárias, tema 
de extrema importância, citando infelizmente deputado estadual da nossa cidade 
(isentando a pessoa de Mabel Canto) que não irão querer a preservação, se somando nesta 
luta para fomentar o debate. Falou sobre o auxílio mercado, onde está protocolando nesta 
data, com as mesmas assinaturas, pedido diretamente à Prefeita Municipal, para que possa 
ser de trezentos reais, afirmando existir dotação orçamentária, não acreditando que 
Marcelo Rangel deixou cem milhões em caixa ao encerrar seu mandato, porém com 
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prioridades, cautela, responsabilidade, entende ser possível. Comentou sobre os 
trabalhadores da VCG que estão com seus salários atrasados, passando por dificuldades, 
se for necessário, visto todo o trabalho importante que prestam ao Município e quantidade 
de famílias representadas, solicitou à Prefeitura Municipal que no seu regulamento com 
relação ao vale mercado, esses trabalhadores e trabalhadoras sejam englobados. Recordou 
que em 2.017 seu mandato e do deputado Aliel Machado entrou na justiça, cobrando 
transparência da empresa, tendo ganhado em primeira instância, porém foi reformada a 
decisão em Curitiba. Acredita que a empresa não está tendo todo esse prejuízo, lembrando 
que em 2019 o Tribunal de Contas do Estado do Paraná mostrou que várias linhas de 
ônibus relatavam à AMTT milhares de quilômetros a mais do que realmente percorriam 
os veículos, onde o presidente não tomou nenhuma atitude com relação a isso, tendo 
aumentado as passagens sem atentar às recomendações do TC e hoje mais uma vez a 
população paga caro por conta disso. O Vereador Daniel Milla em aparte somou à fala do 
orador, dizendo que esta Câmara Municipal, através de seus representantes sempre foram 
críticos de um bom sistema de transporte coletivo. Citou que a população não pode pagar 
por erros que a empresa está cometendo, sendo direito dos funcionários realizar greve, 
constando na CLT. Quando falam em subsídios, acreditam que é para manutenção da 
empresa e não realmente para algo que beneficie a população, porém existem certas 
formas de comprometimento do Poder Público em relação à essas concessões que podem 
ser realizadas, no seu ponto de vista, argumentando que quando a Câmara cria projeto de 
lei que gera gratuidade, o Poder Executivo, assim também quando cria uma lei que 
também gera essa gratuidade, quem deveria custear é o Poder Público. Lembrou que hoje 
quem paga essa gratuidade é o usuário do transporte coletivo. Citou existir uma 
possibilidade de fazer com que a empresa pague a folha de funcionário através das 
gratuidades e que o Município absorva, comprando-as. Não havendo mais vereadores para 
se manifestar, o Senhor Presidente colocou em apreciação a ORDEM DO DIA - EM 
DISCUSSÃO ÚNICA - VETO PARCIAL (Art. 15-C) da Lei nº 13.910 (Poder Executivo), 
que altera a Lei nº 6.329/1999: MANTIDO, com os 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 Felipe Passos, Dr. Zeca, 
Josi do Coletivo e Walter José de Souza - Valtão. Foi colocada em votação, tendo sido 
aprovada a solicitação verbal do Vereador Paulo Balansin para se ausentar da presente 
sessão, a fim de participar de compromisso pré-agendado. EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
- PROJETO DE LEI Nº 300/2020 (Vereador Vinícius Camargo), denomina de CELSO 
GOMES DE OLIVEIRA a Rua nº 05, do Loteamento Residencial Cândido Portinari, 
Bairro Uvaranas, nesta cidade: APROVADO. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO 
DE LEI Nº 86/16 (Vereador Delmar Pimentel), denomina de ROLANDO MORO, a rua 
nº 34 do Loteamento Residencial JARDIM ROYAL, localizado ao lado do San Martin, 
Uvaranas, nesta cidade: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela 
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Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 142/19 (Vereador 
Geraldo Stocco), promove alteração na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica: 
Foi colocado em discussão e votação, tendo sido APROVADO o parecer contrário à 
aprovação do referido projeto, de lavra da Comissão de Obras, Serviços Públicos, 
Trânsito, Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade, tendo recebido votos 
favoráveis dos Vereadores Divo, Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Julio Küller, 
Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana e Pastor Ezequiel Bueno e 
contrários dos Vereadores Dr. Erick, Ede Pimentel, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano e 
Joce Canto. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 
Felipe Passos, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Paulo Balansin e Walter José de Souza - Valtão. 
PROJETO DE LEI Nº 296/20 (Vereadora Professora Rose), promove alterações na Lei nº 
13.446, de 24/06/2019, conforme especifica: APROVADO. EM DISCUSSÃO ÚNICA - 
Foram APROVADAS: Moções nºs 106/21, da Vereadora Joce Canto; 107/21, dos 
Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, Ede Pimentel, Felipe Passos, Filipe 
Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do 
Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor 
Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. Indicações nºs 317, 328/21, do Vereador Léo 
Farmacêutico; 318, 333/21, do Vereador Izaias Salustiano; 319, 335/21, do Vereador Ede 
Pimentel; 320, 321, 322/21, do Vereador Josi do Coletivo; 323, 324, 329, 332/21, do 
Vereador Jairton da Farmácia; 325, 326/21, da Vereadora Joce Canto; 327/21, do 
Vereador Paulo Balansin; 330, 331/21, do Vereador Leandro Bianco; 334/21, do Vereador 
Felipe Passos. O Vereador Pastor Ezequiel Bueno comunicou sobre o adiamento da 
reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, até então agendada para esta data, 
para a próxima segunda-feira. Concluída a votação da Ordem do Dia, abriram-se as 
inscrições dos líderes ao PEQUENO EXPEDIENTE: Manifestaram-se os Vereadores 
EDE PIMENTEL, passando a palavra ao Vereador Izaias Salustiano, que nesta 
oportunidade lembrou discussão a nível federal, quanto a possibilidade da iniciativa 
particular adquirir vacinas, onde está sendo trabalhada alteração na legislação, no sentido 
de que as empresas burlem o plano nacional de prioridades, aplicando primeiramente a 
seus funcionários e depois realizar a doação da quota/parte para o SUS. Nesse aspecto, 
cumprimentou ao Deputado do PSC Aliel Machado por estar defendendo, trabalhando 
contrariamente para que o referido projeto não passe pelo Senado, em função de ser 
maneira de fomentar a que os mais abastados possam adquirir as vacinas e se imunizarem 
em detrimento do SUS e do Plano Nacional de Imunização. Retomando a palavra, o 
Vereador Ede Pimentel retornou com seu pedido de socorro em face dos empresários do 
ramo de eventos da cidade, dizendo que continua abandonado, rogando mais uma vez, 
juntamente com o Vereador Izaias Salustiano, já tendo elaborado Moção de Sugestão 
Legislativa em relação às taxas e alvarás e outras obrigações tributárias, onde gostaria que 
a Prefeitura desse alguma solução, citando estar a mais de um ano cem por cento 
paralisados, sem trabalhar. JOCE CANTO: Para comentar sobre seu mandato, dizendo ser 
compartilhado, em função de ter assumido compromisso em campanha, para que oito 
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suplentes pudessem assumir a cadeira, apontando para seu primeiro suplente João Maciel 
que irá assumir já no mês de maio, sendo dois por ano que terão oportunidade de serem 
vereadores, ressaltando ser essa a democracia. DR. ERICK: Para complementar sua 
manifestação da Tribuna em relação à sua preocupação com a destruição eminente do 
Parque Ecológico dos Campos Gerais, da escarpa devoniana, pedindo para que avaliem o 
tema com calma e assim que tiver protocolada sua moção destinada aos Deputados 
Estaduais, pede colaboração dos demais pares para assinarem junto consigo e possa 
encaminhar cópia a cada deputado do estado. O Senhor Presidente concedeu um minuto 
de silêncio em homenagem póstuma aos passamentos dos cidadãos pontagrossens 
Fernando Durante, Ex-Secretário de Cultura e Elton Donato, figura ilustre do município, 
além de outras que vieram a falecer, encerrando assim a presente sessão, convocando os 
Senhores Vereadores para a próxima a ser realizada no dia doze do mês em curso, cuja 
Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de estar à disposição 
via rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Secretário, supervisionei a redação da 
presente Ata, a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores 
presentes. Sala das Sessões, em sete de abril de dois mil e vinte e um. 
__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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