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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 12/04/2021 

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) 

  

FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI – 
FILIPE CHOCIAI (PV) 

  

GERALDO STOCCO FILHO – 
GERALDO STOCCO (PSB) 

 AUSENCIA PARCIAL 
JUSTIFICADA 

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) 

  

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 
VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Inicia falando sobre os clubes sociais, que ao tomar 
conhecimento do novo decreto, que libera as atividades dos clubes sociais, no entanto o decreto não resolvera 
a situação, pois os clubes adquirem receita através da pratica esportiva coletiva, e não sendo liberado esporte 
individual contempla uma minoria dos associados, diante desta situação junto a aqueles que trabalham com 
eventos e festividades, foram as atividades mais prejudicadas, comenta que na quinta -feira haverá conversa 
com a secretaria de esportes e comitê da pandemia, buscando um protocolo que viabilize essas atividades, 
aborda também referente a saúde pública, onde recebeu famílias que além de terem perdido entes queridos, em 
época de colapso iniciou o tratamento particular e acabou os recursos para custeá-lo, então foram em busca de 
leitos públicos, onde não havia vaga, obrigando os familiares a manter o tratamento particular, e que chegou 
uma conta de valor que não pode ser pago, reforça acreditar que houve falha por parte do estado por não ter 
oferecido este atendimento, não deseja dizer que pode resolver essa situação, mas sugere que os deputados 
possam fazer algo a fim de viabilizar ajuda a estas famílias. 
VEREADOR ERICK CAMARGO - DR. ERICK (PSDB): Declinou a palavra. 
VEREADOR EZEQUIEL MARCOS FERREIRA BUENO – PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): 
Comenta sobre abaixo assinado dos empresários, que será entregue a prefeita, referente a dificuldade de  todos 
os empresários frente a pandemia, que não podem mais fechar pois não suportarão outro tempo paralisado, 
comenta sobre as igrejas estarem fechadas em São Paulo, e que esta oficializando pedido de compreensão a 
prefeitura para que se continue aberta pois faz serviço de apoio a população, comenta lei como área de  
segurança, se declara totalmente a favor da liberdade religiosa, pede para que se continue aberta as igrejas, 
agradece a prefeita a sensibilidade e pede para que se continue assim, concede parte ao vereador Felipe Ramon 
Passos – Felipe Passos (PSDB), este abre questionamento sobre o país ser laico ou ateu, comenta que se defende 
que os mercados estejam abertos para fornecer alimento físico e que as  igrejas forneceriam “alimento para 
alma”, comenta que trabalhadores da saúde foi contratado de forma emergencial mas a esfera da psicologia 
não foi tratado da mesma forma, com a palavra novamente o vereador Ezequiel Marcos Ferreira Bueno – Pastor 
Ezequiel (AVANTE), apoia a importância do psicólogo no momento atual e que na semana passada fez enterro 
de familiares e isso reforça a necessidade de atendimento psicológico e religioso. 
VEREADOR LEONILTOM ANTONIO CARNEIRO – LEO FARMACÊUTICO (PV): Comenta ter 
recebido muitas visitas de pequenos empresários que estão com dificuldades financeiras, deixa apelo a fim de 
encontrar forma de ajudar o empresariado de Ponta Grossa, reforça as dificuldades dessa doença, se solidariza 
com todas as famílias que sofrem com essa doença, comenta presenciar diariamente pessoas em busca de 
medicamentos mas sem recursos financeiros, reforça a importância da abertura das igrejas, que auxiliam a 
todos, é concedida parte ao vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) que reforça a importância das  
igrejas e o auxílio que estas dão a pessoas com dificuldades, parabeniza o executivo por permitir os cultos de 
forma presencial. Com a palavra novamente o vereador Leoniltom Antonio Carneiro – Leo Farmacêutico (PV), 
que novamente reforça a importância de as igrejas estarem abertas, e comenta monção de aplauso para soldados 
da polícia militar responsáveis por salvamento no dia primeiro, e agradece a prontidão dos mesmos a ajudarem 
pessoa necessitada mesmo frente ao perigo do vírus covid-19. 
VEREADORA JOCEMÉURI CORÁ CANTO – JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 
VEREADORA JOSIANE KIERAS – JOSI DO COLETIVO (PSOL): Inicia falando sobre a reunião da 
CPP a portas fechadas, deixa claro posição contraria a esta pedida e define a cobertura da imprensa, e cidadãos, 
lembra  a impossibilidade de sessões secretas, cita incoerência concordar com esta questão, reforça seu 
posicionamento de forma respeitosa, diz ser ferido o princípio da publicidade e transparência, relembra que 
esta CPP está relacionada a corrupção que manchou o nome da casa de leis, cobra posicionamento dos 
envolvidos nessa CPP em busca de transparência, possui convicção da lisura dos vereadores mas busca menos 
omissão diante dessa situação delicada frente a imprensa, concede parte ao vereador Filipe de Oliveira Chociai 
– Filipe Chociai (PV) que comenta compreender o posicionamento da  vereadora mas reforça que a CPP é uma 
função atípica e está em momento de produção de provas e não é contra o jornalismo, mas reforça que ao final 
haverá a possibilidade de acesso mas no momento atual necessita de sigilo para possibilitar o confrontamento 
final, reforça respeitar posicionamento contrário e que não há intenção de interferir ou prejudicar o processo. 
A palavra retorna a vereadora Josiane Kieras – Josi do Coletivo (PSOL) que defende que para não se prejudicar  
o processo é necessário que se abra acesso para a imprensa, sobre a situação da VCG, considera urgente a 
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necessidade de intervenção da prefeitura, comenta sobre possibilidades de intervenções, reforça que dívida dos 
funcionários ficaria a cargo da VCG, mas a prefeitura resolveria por hora esta situação, comenta o recebimento 
de inúmeras reclamações sobre a segurança do transporte público no que tinge o cenário pandêmico. 
VEREADOR FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI –FILIPE CHOCIAI (PV): Inicia comentando que na 
semana passada esteve em reunião com a prefeita municipal e que representará a liderança do governo nessa 
casa, e que trabalhara a fim de promover o melhor diálogo entre os poderes legislativo e executivo, concede 
parte ao vereador Izaias Salustiano(PSB), responde a fala da vereadora Josiane Kieras – Josi do Coletivo 
(PSOL), reforça haver legalidade e reafirma o compromisso com o rigor formal necessário, buscando que os 
atos da CPP possua imparcialidade e serenidade necessária, comenta não ser bem visto ouvir as testemunhas 
sem o sigilo, reforça não haver sessão secreta e que não há nada de secreto pois posteriormente o fim da reunião 
e à medida que seja possível é disponibilizado ata da reunião, a palavra retorna ao vereador Filipe de Oliveira 
Chociai – Filipe Chociai (PV),  que as decisões não são unilaterais de um único membro e reforça sobre a 
convicção do sigilo, pede paciência para posteriormente fazerem julgamentos sobre a CPP, é concedida parte 
ao vereador Julio Schimanski Kuller – Julio Kuller (MDB) que inicialmente o parabeniza por sua 
representação, e sua importância para o debate, lembra que recairá sobre o vereador Filipe de Oliveira Chociai 
– Filipe Chociai(PV) todas as promessas de campanha, e que estará lá no debate e na busca de informações que 
são falhas, a palavra retorna ao vereador Filipe de Oliveira Chociai – Filipe Chociai (PV), comenta que pretende 
cumprir suas funções como vereador e ainda promover o diálogo entre os poderes, concede parte ao vereador 
Edelmar Pimentel – Ede Pimentel (PSB) Também o parabeniza e reforça a coragem ao assumir este desafio. 
Com a palavra novamente o vereador Filipe de Oliveira Chociai – Filipe Chociai (PV), que agradece e reforça 
conhecer a dificuldade de sua função e que conseguira fazer o trabalho de acordo com suas possibilidades, é 
concedida parte a vereadora Josiane Kiera – Josi do Coletivo(PSOL), que o parabeniza diz estar contente por 
ser um vereador educado e respeitoso o que é fundamental para o debate com a oposição, com a palavra 
novamente o vereador Filipe de Oliveira Chociai – Filipe Chociai (PV) agradece a todos e r3eforça seus 
compromissos já expostos. 
Em questão de ordem o vereador Divonsir Pereira Antunes – Divo (PSD) agradece a prefeita por pedido na 
vila Margarida por atender demanda. 
VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Inicia comentando caso de violência contra 
crianças, cita  o caso Henri, comenta que antes de seu triste desfecho houve sinais relatados, que de acordo 
como Concelho Tutelar de Ponta grossa este ano houve 166 casos de violência física contra crianças 269 casos 
de violência psicológica, 152 caos de violência sexual, 49 casos de crianças desaparecidas, chama a atenção 
pelo aumento de casos e pelo grande número de casos de violência sexual, comenta casos na cidade, define 
como casos tristes e diz que a violência sexual é praticado por pessoas próximas as crianças e reforça a 
necessidade de prevenção, pois a vítima possui prejuízo para a vida toda, é concedida parte ao vereador 
Leoniltom Antonio Carneiro – Leo Farmacêutico (PV) que comenta sobre projeto que está tramitando, comenta 
que as crianças possuem grande acesso à internet e que protocolou emenda sobre este assunto, faz apelo aos 
pais que não possuem cuidado com os filhos na internet, a palavra retorna ao vereador Leandro 
Bianco(REPUBLICANOS), que reforça a necessidade de permissão dos pais para crianças utilizarem serviço 
de transporte Uber, concede parte ao vereador Julio Schimanski Kuller – Julio Kuller (MDB), reforça que deve 
ser incentivado a denúncia, comenta sobre possibilitar projeto disponibilizando mais canais de denúncia, cita 
trabalho de igreja a fim de encorajar familiares de expor o que acontece dentro da casa comenta que o país está 
pobre, o que incentiva esta situação, com a palavra novamente o vereador Leandro Bianco(REPUBLICANO) 
que disponibiliza em seu mandato auxílio aos Concelhos Tutelares de Ponta Grossa, e acompanhar de perto a 
situação, comenta sobre estar atento aos sinais e a ouvir a criança e que em caso de qualquer indicio denunciar 
imediatamente, concede parte a vereadora Josiane Kieras – Josi do Coletivo(PSOL), comenta sobre o 
encorajamento de denúncias no ambiente escolar, defende o acesso da criança a assuntos como machismo, 
violências etc. Concede parte a vereadora Joceméuri Corá Canto – Joce Canto (PSC) que reforça a importância 
do ambiente escolar nessa situação, também comenta sobre valorizar o trabalho dos Concelhos Tutelares, a 
palavra retorna ao vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) que conclui citando a importância de se ouvir 
as crianças e de se denunciar brigas e conflitos aos órgãos competentes, reforça a estar atento aos sinais. 
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 Municipal de Ponta Grossa 
Estado do Paraná 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 12/04/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Veto à Lei nº 13.913 (Projeto de Lei Ordinária nº 148/20), que promove alteração na Lei nº 12.428, de 

28/12/2015, conforme especifica. 

  

PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade do Veto Total 

Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis- 1 Votos Contrários -Abstenções  

_________________________________________________________________________ 

  

EM SEGUNDA 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, situado no 

Bairro Neves, nesta cidade. 

Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis- Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

  

DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 
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Projeto de Lei Ordinária nº 296/2020: 

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

Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis- Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 308/2020: 

Denomina de ELISEU ALVES DA COSTA a Rua nº 30 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta 

cidade. 

  

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

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis- Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 2/2021: 

Promove alteração na Lei nº 13.489, de 16 de novembro de 2.020. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado 17 votos 

favoráveis) 

                         CFOF    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 

                         CAPICTMA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 

Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis- Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 

  

DO VERADOR DR. ERICK CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 7/2021: 

Denomina de OZORIO BISCAIA DA SILVA a via pública localizada no Núcleo Santa Paula I. 

  

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

COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis- Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 31/2021: 

Acrescenta meta ao Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 - Lei nº 

13.813, de 04/09/2020, e no Anexo da Lei nº 12.844, de 15/07/2017 - Plano Plurianual - PPA, conforme 

especifica. 

  

PARECER:  CFOF    - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis- Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 32/2021: 

Acrescenta meta ao Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 - Lei nº 

13.813, de 04/09/2020, e no Anexo da Lei nº 12.844, de 15/07/2017 - Plano Plurianual - PPA, conforme 

especifica. 
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PARECER:  CFOF   - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis- Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 108/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Soldado da Polícia Militar Nasser Hicham Reda, pelo ato heroico realizado na Passarela da Avenida 

Vicente Machado, nesta cidade. 

  

Nº 109/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Soldado da Polícia Militar Rodrigo Janeczek, pelo ato heroico realizado na Passarela da Avenida 

Vicente Machado, nesta cidade. 

  

Nº 110/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Soldado da Polícia Militar Bruno Franco Romanio, pelo ato heroico realizado na Passarela da 

Avenida Vicente Machado, nesta cidade. 

  

Nº 111/2021 dos Vereadores EDE PIMENTEL, GERALDO STOCCO, IZAIAS SALUSTIANO, JOCE 

CANTO, JOSI DO COLETIVO e JULIO KULLER,  

MOÇÃO DE APELO 
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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. 

  

Nº 112/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO,  

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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. 

  

Nº 114/2021 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

Total de Monções aprovadas – 6 

Vereador Leoniltom Antonio Carneiro – Leo Farmacêutico (PV) - 3 

Vereadora Josiane Kieras – Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador Daniel Anderson Francaro – Daniel Milla (PSD) - 1 

 
Vereadores Edelmar Pimentel – Ede Pimentel (PSB), Geraldo Stocco Filho – Geraldo Stocco(PSB), 

Izaias Salustiano (PSB), Joceméure Corá Canto – Joce Canto (PSC), Josiane Kieras – Josi do Coletivo 

(PSOL), Julio Schimanski Kuller – Julio Kuller (MDB). - 1 

INDICAÇÕES 

  

Nº 336/2021 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 

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

providências objetivando o Patrolamento e Cascalhamento da extremidade da Rua Osvaldo Cruz entre a Rua 

Elly José Soares no Bairro Uvaranas. 

  

Nº 337/2021 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 de toda extensão da Rua Mato Grosso no Bairro 

Uvaranas. 

  

Nº 338/2021 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 

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

providências objetivando a Limpeza do Mato na Unidade Zilda Arns, localizada na Rua Agnaldo Gruis da 

Cunha no Bairro Nossa Senhora das Graças. 

  

Nº 339/2021 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 

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

providências objetivando a Limpeza e a Notificação do proprietário do terreno na Rua Marques do Paraná, ao 

lado do Nº 928, na Vila Ronda. 

  

Nº 340/2021 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 reparos  na Rua Rodolfo Serzedelo em frente ao número 195 , na vila Ana Rita , bairro Uvaranas 

,nesta cidade. 

  

Nº 341/2021 do Vereador EDE PIMENTEL: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando a colocação de lombada ou redutor de velocidade na Rua Fagundes Varela entre as ruas almirante 

Wandenkolk e Francisco Manoel da Silva , na Vila Ana Rita , bairro Uvaranas , nesta cidade. 

  

Nº 342/2021 do Vereador JULIO KULLER: Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento 

Interno, que 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 Olavo Bilac, em Uvaranas, neste Município.  

  

Nº 343/2021 do Vereador JULIO KULLER: Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento 

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

providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na rua Mato Grosso, em Uvaranas, neste Município. 

  

Nº 344/2021 do Vereador JULIO KULLER: Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento 

Interno, que 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 substituição das lâmpadas do Campo Society, no Jardim Maracanã, neste 

Município. 

  

  

Nº 345/2021 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 roçada e limpeza  nas calçadas da  Avenida Nicolau Kluppel Neto na rotatória da 

Santa Paula. 

  

  

Nº 346/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando limpeza de terreno/imóvel localizado sito a Rua Álvares de Azevedo, nº 303, bairro 

da Ronda. 

  

  

Nº 347/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando a Limpeza da grama e do mato da Capela Mortuária na Rua 

Aguinaldo Guimarães da Cunha no Jardim Nossa Senhora das Graças. 

  

  

Nº 348/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 
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providências objetivando cascalhamento, patrolamento, acessibilidade na Rua Leonor Cavagnari Maciel, 

Bairro Jardim Maracanã. 

  

  

Nº 349/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA:  Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando a Limpeza do mato da Praça Aluízio Grochoski, no Jardim Nossa Senhora das Graças. 

  

  

Nº 350/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando cascalhamento, patrolamento, manilhamento e acessibilidade na Rua Praia da 

Bandeira no Bairro Dom Bosco. 

  

  

Nº 351/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA:  Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando a Limpeza do Ginásio de Esportes no Jardim Nossa Senhora das Graças. 

  

  

Nº 352/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA:  Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando a Limpeza da Praça Antenor Antunes no Jardim Nossa Senhora das Graças. 

  

  

Nº 353/2021 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 Paes de Andrade em frente a escola 

na Vila Hilgemberg. 



 

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

 

  

  

Nº 354/2021 do Vereador EDE PIMENTEL: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando a colocação de faixa elevada para travessia de pedestres na Rua Heládio Vidal Correia em frente 

ao numero 31, Vila Berta, Uvaranas, nesta cidade. 

  

  

Nº 355/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando cascalhamento, patrolamento, manilhamento e acessibilidade na Rua Estéfano 

Kogus,próximo ao número 135 na Vila Bertha , Bairro Uvaranas. 

  

  

Nº 356/2021 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 General Barbedo em frete ao Nº 870 

no Bairro Oficinas. 

 

Total de Indicações - 21 

Vereador Jairton Nicoluzzi – Jairton da Farmácia (DEM) -10 

Vereador Edelmar Pimentel – Ede Pimentel (PSB) - 3 

Vereador Julio Schimanski Kuller – Julio Kuller (MDB) - 3 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereadora Adriana Jamier da Silva - Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 4 

_______________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
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DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 09 de abril de 2.021. 

  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

               Presidente                                                  1º Secretário 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOSIANE KIERAS – JOSI DO COLETIVO (PSOL): Pede agilização sobre as castrações, 
considera a situação dos animais abandonados caóticos, pede para que sejam ouvidos por ser uma questão 
urgente, pede atenção sobre situação seria que aconteceu na casa semana passada, diz ter assistido sessões pela 
internet e enxergou nas sessões o machismo institucional, pede para que se abra a essa questão, relembra terem 
sido elogiadas por se tornar vereadoras, relembra que o número de mulheres tende a ser sempre menor 
principalmente na política, reforça serem a minoria por variadas razoes, e que cabe a todos mudarem essa 
situação de forma didática, cita exemplos machistas, relembra que deve ser respeitado a fala de uma vereadora 
quando sobe a tribuna, relembra situações  machistas e comenta que falar alto é comum de alguns vereadores e 
pede respeito a falas enérgicas das vereadoras, considera a ação grave, reforça o respeito reciproco, e não ser 
vitimização, reforça o pedido de respeito e comportamento exemplar dos membros da casa frente ao espaço 
das mulheres e a comportamentos  machistas. 
Em resposta como presidente o vereador Daniel Anderson Francaro – Daniel Milla (PSD), solicita a integra do 
pronunciamento e promete denuncia a corregedoria, critica a militarização na casa e a acusação de machismo, 
cita funções na casa efetuada por mulheres. 
VEREADOR EDELMAR PIMENTEL – EDE PIMENTEL (PSB): Faz pedido a prefeita para que esta 
observasse melhor aos donos de estabelecimentos cujo o faturamento vem da venda de bebidas alcoólicas, pois 
assim se salvará empresas e empregos de pessoas que vivem deste comercio, diz que está sendo planejado 
protesto contra a prefeitura, pede ajuda a esses funcionários e empresários desse ramo. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dt
Reuniao=12/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=  

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

          Aos doze 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, e Walter José de Souza - Valtão, 
presentes os Vereadores Adriana Jamier - Missionária Adriana, Divonsir Pereira Antunes 
- Divo, Edelmar Pimentel - Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 
Jairton da Farmácia, Jocemeuri Corá Canto - Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio F. 
Schimanski Küller - Julio Küller, Leandro Bianco, Leonilton A. Carneiro - Léo Farmacêutico 
e Paulo Balansin. À hora regimental, o Senhor Presidente considerou abertos os 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=12/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=12/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
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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 SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: Of. nº 163/21-GP, 
em atendimento a Moção de Sugestão Legislativa nº 523/20, de autoria do Vereador 
Vinícius Camargo. Of. nº 164/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 562/21, de 
autoria do Vereador Pietro Arnaud. Of. nº 165/21-GP, em atendimento a Moção de 
Sugestão Legislativa nº 604/20, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 257/21-
GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.914. Of. nº 258/21-GP, comunicando 
haver sancionado a Lei nº 13.915. Of. nº 259/21-GP, comunicando haver sancionado a 
Lei nº 13.916. Of. nº 260/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.919. Of. nº 
278/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.921. DO VEREADOR PAULO 
BALANSIN - Projeto de Lei nº 52/21, denomina de PAULO EDUARDO CAILLOT a via pública 
municipal que menciona. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Projeto de Lei nº 53/21, 
denomina de HENRIQUE ISAAC PANZARINI SILVA a Ciclovia que abrange a Avenida Carlos 
Cavalcanti, Rua Luis Guimarães, Rua João Ribeiro, Rua Tobias Barreto, Travessa São 
Pedro, findando na Praça Gustavo Meister, Bairro Uvaranas, nesta cidade. DOS 
VEREADORES JOCE CANTO E JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 54/21, dispõe sobre a 
publicação no Portal de Transparência do Município de Ponta Grossa, da lista dos nomes 
das pessoas vacinadas contra a Covid-19, na forma que especifica. DO VEREADOR LÉO 
FARMACÊUTICO - Emenda Aditiva/Modificativa ao Projeto de Lei nº 331/19, acrescenta-
se o inciso VI e alínera "a" no artigo 12 do projeto de lei em epígrafe, com a redação que 
especifica. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 220/19, 
acrescentando-se o art. 5º, remunerando-se os subseqüentes com a redação que 
especifica. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Moção de Apelo nº 115/21, dirigida 
a Excelentíssima Prefeita Municipal, Srª ELIZABETH SILVEIRA SCHMITD, para que 
determine aos órgãos competentes desta administração, que conforme ofício circular Nº 
57/2021/SVS/MS, direcionada aos Secretários de Saúde dos Estados da Federação e aos 
Presidentes dos Conselhos Municipais de Saúde onde retifica as orientações das técnicas 
de vacinação do grupo prioritário “Trabalhadores da Saúde”, onde incluiu os Médicos 
Veterinários na Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19. DO VEREADOR 
IZAIAS SALUSTIANO - Moção de Apelo nº 116/21, dirigida à Excelentíssima Senhora 
Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, os bons préstimos em 
determinar à Fundação de Assistência Social, que seja fornecido excepcionalmente no 
mês de abril (2021) uma cesta básica aos funcionários da VCG ( Viação Campos Gerais). 
DOS VEREADORES DANIEL MILLA FRACCARO, DR. ERICK, DR, ZECA, EDE PIMENTEL, FELIPE 
PASSOS, FILIPE CHOCIAI, GERALDO STOCCO, IZAIAS SALUSTIANO, JAIRTON DA 
FARMÁCIA, JOCE CANTO, JOSI DO COLETIVO, JULIO KÜLLER, LEANDRO BIANCO, LÉO 
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FARMACÊUTICO, MISSIONÁRIA ADRIANA, PASTOR EZEQUIEL BUENO E PAULO BALANSIN 
- Moção de Apelo nº 117/21, dirigida a V. Ex. ª Sr. Presidente da Assembleia Legislativa 
do Paraná - Ademar Traiano, ao qual desde já rogamos que faça chegar este documento 
aos Exmos. Srs. Deputados Estaduais, para que sejam tomadas medidas a fim de impedir 
o retorno das obras de implementação das linhas de transmissão da empresa Engie 
Transmissão de Energia LTDA, e encerrar definitivamente o processo de construção 
sobre as áreas de proteção ambiental, em especial as que envolvem a Área de Proteção 
Ambiental da Escarpa Devoniana. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção de Aplauso nº 
118/21, dirigida a empresa SUPER KOLA ARGAMASSAS E CONCRETO, representada pelo 
Sr. THIERRYSON MARINS CARVALHO, pelos relevantes serviços prestados, de cunho 
social, aos pontagrossenses. DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso 
nº 119/21, dirigida à EMERSON KLEBER FEDYCHIM SPILLER, por desenvolver Trabalho 
Social no Município de Ponta Grossa, a mais de 20 anos. O Senhor Presidente colocou 
em discussão e votação, tendo sido aprovada a solicitação verbal de ausência do Dr. Zeca, 
por estar se apresentando em consulta médica. Finda a leitura do Expediente, foi 
anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Para falar 
sobre a questão dos clubes sociais, diante do decreto impondo restrições perante a 
COVID-19, através do Comitê de Crises, o qual optou por liberá-los a retornar às suas 
atividades, porém frisou que o mesmo, em que pese a boa vontade, entende que não irá 
resolver a situação em função da maioria ter sua receita em grande parte baseada na 
prática esportiva de esportes coletivos, como futebol na sua grande maioria e a partir do 
momento em que se libera o esporte de forma individual, disse que fica muito difícil por 
contemplar uma minoria de pessoas. Colocou que se o associado não utilizar do clube 
social com vistas ao esporte de forma coletiva, não paga mensalidade, onde oitenta por 
cento da receita dos clubes gira em torno do esporte coletivo, não sendo suficiente o de 
forma individual, tornando inviável a reabertura nessa circunstância. Também somou 
nesses comentários os empresários que trabalham com eventos, como formatura, bailes, 
enfim, questão de bares, área de entretenimento de forma geral, assim como transporte 
escolar, excursões que foram atividades mais prejudicadas, entendendo ser por isso que 
analisando as medidas econômicas para viabilizar ajuda, dizia que é preciso fazer um 
pouco mais por essas atividades. Informou que na quinta feira estarão organizando com 
o Secretário de Esportes, direção e Comitê de Crises para discutir essa viabilidade em 
reunião, visando encontrar protocolo que possa contemplar essas atividades, assim 
como os clubes sociais. Outro assunto, para falar recebeu duas famílias que estão além 
do sofrimento de perder o ente querido, iniciaram tratamento nos dias em que estava 
em colapso e reservaram atendimento na rede particular por não haver outra 
alternativa, tendo se prolongado o quadro, acabando os recursos e cadastraram no 
banco de leitos para migrar para o SUS, onde não existiam vagas, não sendo possível, 
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obrigando assim se manter e a instituição agora deseja receber a cifra de cento e vinte e 
três mil reais, considerando que a família já tinha gasto cento e seis mil reais, não tendo 
como pagar, entendendo que houve falha direta do estado neste caso, em função de que 
a todos é assegurado acesso ao atendimento a saúde, atribuindo essa responsabilidade 
- talvez os deputados possam fazer alguma coisa junto ao Governo do Estado, para 
viabilizar alguma ajuda à essas famílias. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para fazer 
referência a abaixo assinado da classe dos empresários de nossa cidade, mostrando a 
vontade dos mesmos a fim de conseguir manter o emprego aos pais e mães de famílias 
que estão com seu trabalho garantido, principalmente os médios e pequenos, onde irá 
entregar à Senhora Prefeita Municipal e Comitê de Crises, dizendo ser uma engrenagem 
onde um setor depende de outro para manter e prosperar com as suas atividades. Outro 
assunto, para comentar caso polêmico ocorrido semana passada, com o fechamento das 
igrejas de Cristo no Estado de São Paulo, onde estará novamente notificando a 
prefeitura, entendendo e comparando as mesmas como um hospital, onde homens e 
mulheres de Deus que tem professado sua fé exercem atividades, nas igrejas abertas, 
como psicólogos, como pastores, pastoras, padres, diáconos, atendendo a população 
que está com a alma ferida, conclamando assim à Senhora Prefeita que tenha 
sensibilidade, embasado no Art. 5º § 6º da Constituição Federal, assegurando, entre 
outras atribuições, o livre exercício e proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Citou 
lei de sua iniciativa que dá a igreja como área de segurança, sendo totalmente à 
liberdade religiosa, expondo que cada um tem o direito de professar sua fé, 
independentemente de qual religião pertença. Citou ainda Lei Estadual nº 20.205, a qual 
assegura como atividade essencial no Estado do Paraná a igreja, entendendo que não 
pode ser fechada, clamando também ao Vereador Ratinho por essa sensibilidade. Ainda, 
referendou através da Lei nº 13.747, que também considera a igreja como atividade 
essencial, entendendo que a cidade está totalmente amparada. Tomando de aparte, o 
Vereador Felipe Passos salientou as palavras, indagando se estamos vivendo num país 
laico ou ateu? Segundo ponto, que muito se defende mercados como atividade essencial, 
por fornecerem alimentação ao físico, mas ao alimento espiritual, entende que as igrejas 
são os hospitais da alma. Apresentou ainda situação que vários médicos, enfermeiros, 
fonoaudiólogos que serão contratados de forma emergente na cidade, porém para 
psicólogos tem que ser voluntários, deixando registrada com preocupação essa questão. 
VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO: Somou-se ao pronunciamento do Vereador que o 
antecedeu, dizendo haver recebido visita de diversos pequenos empresários que estão 
com as contas para pagar, enfrentando dificuldades, deixando seu apelo para encontrar 
forma e fazerem algo em prol dos mesmos. Solidarizou-se com todas as famílias que 
estão sofrendo com a COVID-19, destacando a dificuldade que enfrentam, onde 
presencia diariamente pessoas que chegam para adquirir medicamentos sem possuir 
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recursos financeiros. Também expôs sua opinião para que as igrejas se mantenham 
abertas, ajudando as pessoas. Cedeu aparte ao Vereador Leandro Bianco, relatando que 
as igrejas que representa estão felizes com o Executivo Municipal, por permitir cultos 
presenciais, citando que é lei o fato das mesmas se manterem abertas, para atendimento 
tanto espiritual quanto social, onde famílias são mantidas através da arrecadação de 
cestas básicas de tantas maneiras. Frisou que as pessoas se cuidam muito mais nas 
igrejas que no transporte coletivo, supermercados e tantos outros lugares em que 
ocorrem aglomerações. Seguindo, Vereador Léo Farmacêutico fez menção à Moção de 
Aplauso a três soldados da Polícia Militar: Nasser Reda, Rodrigo Jankseski e Bruno Franco 
Romani, que prontamente salvaram uma pessoa  que transpôs a área de segurança da 
passarela localizada na Avenida Vicente Machado com o objetivo de tentar contra sua 
própria vida. Encerrou desejando boa semana com as bênçãos de Deus a todos. 
VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Seu pronunciamento constará na íntegra em face de 
requerimento aprovado em Plenário - "Boa tarde a todas e todos os presentes, Senhoras 
Vereadoras, Senhores Vereadores, presentes da galeria e os que nos acompanham nas 
redes sociais. Hoje minha comunicação parlamentar será dividia em três tópicos 
extremamente importantes, a questão da reunião da CPP a portas fechadas para a 
imprensa, a grande problemática gerada pela VCG ao Município, principalmente aos seus 
funcionários e a suspensão das castrações de animais pelo Município a mais de um mês, 
o que avaliando criteriosamente, consideramos muito grave. Em relação a CPP, com todo 
o respeito, durante toda a semana passada na imprensa e nas redes sociais ganhou 
repercussão a denúncia feita pelo SINDIJOR/PR, quanto a realização da sessão, onde foi 
determinado pelo Senhor Presidente da CPP, Vereador Filipe Chociai, que vetou a 
presença de representantes da imprensa na mesma. Deixamos bem clara a nossa posição 
contrária à esta medida, pois dependemos da máxima transparência em todos os atos 
praticados pela CPP, o que pressupõe a cobertura da imprensa e na medida do possível, 
de qualquer cidadão em suas sessões. O Regimento Interno desta Casa não prevê a 
realização de sessões secretas, como observado no seu artigo sessenta e dois, mesmo 
nas CPIS, no seu artigo sessenta do Regimento Interno, que pode analogicamente ser 
utilizado neste caso, estabelece no seu artigo quarto que abre aspas, as reuniões das 
comissões parlamentares de inquérito serão públicas, salvo em situações excepcionais 
assim definidas por deliberação da maioria absoluta dos seus membros. Então nós 
seríamos incoerentes porque já no primeiro dia que eu subi nesta Tribuna, 
representando o mandato coletivo, eu disse que nós iríamos respeitar a Constituição e o 
Regimento desta Casa. Então não seria coerente da nossa parte concordar com essa 
questão, de forma bastante respeitosa, é claro. Então não existe nenhuma 
excepcionalidade que justifique tal medida de vetar a presença da imprensa durante a 
sessão da CPP, sendo que inclusive essa decisão coloca em xeque a segurança jurídica do 
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processo, contrariamente ao que alega o colega vereador que a preside, pois ao 
estabelecer discricionariamente essa medida, fere o princípio da publicidade e 
transparência processuais que devem prevalecer sempre. Devemos lembrar que o 
objeto da CPP em andamento está relacionada com sérias denúncia de corrupção que 
envolve membro de CPI DO ESTAR DIGITAL, amplamente divulgada na imprensa. A 
imagem desta Casa de Leis foi manchada. Para buscar resgatá-la é fundamental que a 
CPP haja com celeridade e extrema transparência, garantindo o direito à ampla defesa e 
o processo legal. O mandato coletivo cobra formalmente neste ato um posicionamento 
do Vereador Filipe Chociai e seus membros da CPP que garantam a relação de sessões 
abertas e transparência e que se garanta a cobertura da imprensa em todos os seus atos. 
Nosso intuito nesse pronunciamento, não é causar polêmica, é evitar o maior desgaste 
deste Parlamento pois diante da negativa ou o silêncio com relação a esse nosso pleito, 
seremos obrigados em nome do mandato a impetrar uma representação junto ao 
Ministério Público para garantir nosso pleito, o que poderia desgastar ainda mais a 
imagem desta Casa de Leis. Temos convicção da lisura, quero deixar isso claro, Filipe 
Chociai, o Izaias Salustiano e o outro membro, o Léo, quero deixar claro que nós somos 
convictos da lisura de vocês, não estamos fazendo nenhum julgamento, certo? O que 
nós queremos é que os membros que compõem a CPP não se omitam diante dessa 
situação delicada que foi essa polêmica em relação a imprensa. Não podemos fechar os 
olhos quando nós não estamos cumprindo com aquilo que determina o Regimento. 
Aparte cedido ao Vereador Filipe Chociai: Vereadora, boa tarde a todos Senhoras 
Vereadoras, Senhores Vereadores, Senhor Presidente, explicando essa situação, 
entendo o seu posicionamento, defendo o direito da senhora pensar dessa forma, mas 
eu reforço: a CPP a Comissão Processual Processante é uma função que o Poder 
Legislativo vai exercer de atípica, de julgar um membro desta Casa. Então nós estamos, 
como eu já disse aqui, num momento de produção de provas, onde ao final dessas provas 
produzidas, a comissão vai embasar o seu relatório final, dando sua opinião sobre todo 
o procedimento, sobre todo o caso e virá ao Plenário para que o Plenário decida sobre 
esse relatório, sobre esse trabalho. Respeito a senhora, como disse aqui na Tribuna, 
entendo as críticas que a pessoa faz, não somos contra os jornalistas e repito que assim, 
a transparência são dos atos, do Poder Público e tudo o mais, mas eu reforço o nosso 
posicionamento de que nada vai interferir de a imprensa não ter acesso neste momento, 
porque ao final vai estar sim publicizado, vai constar, quem quiser pedir uma cópia, ter 
acesso ao final dessas oitivas de testemunhas, de processo, vai poder ter acesso, será 
publicizado, constará no relatório, mas reforço aqui essa posição da comissão que nós 
estamos no momento de produção de provas. Então se nós estamos ouvindo 
individualmente cada testemunha e essas testemunhas são, né, os depoimentos estão 
publicizados pela imprensa e divulgados em todos os cantos da cidade, nós não vamos 
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poder fazer o confrontamento final, entre essas testemunhas, o que falou o que falou 
outro, inclusive pode ser até que assim tenha essa segurança lá na frente esse 
questionamento do porque nosso procedimento investigatório foi feito esse 
posicionamento, né, foi feita essa questão. Então eu reforço que nossa, respeito 
novamente a posição da senhora, mas reforço que a nossa especulação é sim pela 
segurança jurídica, pela uma questão de unidade, se a senhora quiser questionar pode 
questionar, e se caso tem o Ministério Público, acione, uma decisão judicial, nós 
cumpriremos, mas de forma alguma, nossa intenção é responder alguma coisa ou 
prejudicar o processo, pelo contrário, obrigado vereadora'. Exatamente, por não querer 
prejudicar o processo, para garantir a transparência que faz-se necessário de se abrir 
para a imprensa, porque a imprensa ficaria no local, assim como as testemunhas saem 
para o dia seguinte, a imprensa também sairia. Então essa, não faz muito sentido, a 
imprensa poderia ficar no local. Eu peço ao Presidente mais um minuto para eu falar dos 
outros casos aqui. Mas de forma respeitosa, jamais questionando a lisura dos senhores. 
O caso da VCG, nós vemos que se faz urgente a intervenção por parte da Prefeitura, 
prevista na Lei Federal 8.985/95 e regulamentada pelo Decreto nº 603, de 13/12/2002, 
arts. 57 e 58, a administração municipal poderá intervir sim no serviço, em caso de 
perturbação da ordem pública e interrupção do serviço por parte da empresa. O 
Município poderá assumir o serviço de forma total ou parcial, por meio de pessoal ou de 
veículos seus ou de terceiros, bem como também assumirá o controle total ou parcial 
das garagens, oficinas, veículos, material e pessoal da empresa penalizados, nomeando 
interventor para administrar. A receita durante esse período reverterá aos cofres da 
Prefeitura que também assumirá o custeio dos serviços definidos na planilha de 
concessão, porém a intervenção não exclui o cumprimento das sanções anteriores ao 
decreto, a que a empresa estiver sujeita, inclusive sendo a mesma responsável pelas 
dívidas trabalhistas junto aos seus funcionários. Portanto, esta dívida com os 
funcionários ficaria a cargo da VCG, mas a Prefeitura garantiria todo o processo 
administrativo a que a mesma está sujeita e resolveria por hora esse impasse gerado 
pela referida empresa junto aos salários dos seus funcionários, ora recebendo parcelado, 
ora nem sequer recebendo, o que é pior, além de garantir dignidade aos seus 
profissionais, com seus salários em dia, asseguraria respeito aos seus usuários que 
contaria com uma prestação de serviço mais humanizada, considerando as inúmeras 
mensagens que temos recebido, de ônibus superlotados, não respeitando as medidas 
cabíveis de controle da pandemia, submetendo seus passageiros a riscos incalculáveis. 
Medidas simples como disponibilizar álcool em gel aos seus clientes que são os usuários 
de ônibus, a referida empresa nem se dá ao trabalho. Não havendo pré-disposição por 
parte da empresa para solucionar rapidamente essa questão, cabe ao Município garantir 
a manutenção dos serviços, sim, mais do que essencial à sua população. Então fica aqui 
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o nosso parecer, né? A nossa, não concordamos do jeito que está, simplesmente o tempo 
está passando e simplesmente não estamos percebendo nada assim de novo em relação 
a este caso. Intervenção da Prefeitura é legal e é justa. Em relação a suspensão das 
castrações, quero trazer aqui aos senhores que a pouco mais de dois meses, juntamente 
com o Grupo Fauna, eu e o mandato coletivo, eu e a Ana, representando o mandato 
coletivo, nos reunimos com a prefeita e ela nos garantiu que haveria, junto com o 
Leandro, que é responsável pela zoonose em Ponta Grossa, Dr. Leandro, que haveria um 
cuidado especial aí, em relação às novas...". O Senhor Presidente respondeu à Vereadora 
em relação a questão da imprensa, dizendo existir uma previsão no Regimento Interno, 
em relação à esta situação que está ocorrendo perante a CPP. Disse haver recebido ofício 
do Sindicato dos Jornalistas, o qual também enviou ao Departamento Jurídico também 
para que façam análise e possam atender as ações tomadas pela CPP, já adiantando 
existir previsão legal no Regimento Interno para confrontamento das oitivas. VEREADOR 
FILIPE CHOCIAI: Comentou sobre sua reunião junto à Prefeitura Municipal, com a 
presença do Presidente desta Casa, Vereador Daniel Milla, onde recebeu o convite para 
ocupar a liderança do governo a nível do Parlamento, registrando seu agradecimento à 
Senhora Prefeita Municipal Elizabeth Schmidt, por lhe confiar essa tarefa e orientação 
da presidência, dizendo que se empenhará com o melhor dos seus esforços, onde estará 
aprendendo durante todo o dia a dia, buscando diálogo, e fazer dentro da possibilidade 
o trabalho que é aproximar os poderes Legislativo e Executivo. Utilizaram de aparte os 
Vereadores Izaias Salustiano, cumprimentando-o, tendo certeza que irá auxiliar muito. 
Contribuiu à manifestação da Vereadora Josi do Coletivo, em relação ao tema exposto 
pela mesma, reafirmando seu compromisso como relator e membro da CPP de observar 
o rigor formal necessário para preservar o procedimento, a segurança jurídica e fazer 
com que todos os atos sejam com celeridade necessária, visto ter tempo exíguo e com 
maior imparcialidade possível para que busquem justiça ao que irão apresentar no final 
dos trabalhos, entendendo não ser de bom alvitre que se ouçam as testemunhas de 
acusação na presença das testemunhas de defesa. Pediu vênia, tranqüilizando a 
vereadora, dizendo que irão dar resposta no momento certo e adequado, estando 
devidamente assessorado pelo corpo jurídico da casa, onde não terão nenhuma sessão 
secreta, cujos atos são publicizados com muita antecedência. O orador reforçou que não 
foi uma decisão unilateral, mas de todos os membros e que estão dentro da convicção 
que neste momento o ato dará mais segurança ao final do processo. Reforçou também 
as palavras ditas pelo Vereador Izaias na sessão passada, solicitando às pessoas que 
antes de fazer pré-julgamento dessa questão, tenham paciência que ao final dos 
trabalhos, quando apresentarem relatório, possam opinar. Julio Küller, também em 
aparte o parabenizou pela coragem e disposição em assumir a liderança do governo 
nesta Casa, considerando importante que agora passam a ter líderes da situação e da 
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oposição, lembrando que recai sobre o mesmo todas as promessas feitas em campanha. 
Ede Pimentel, o parabenizou em nome do PSB, pelo desafio. Josi do Coletivo, 
parabenizando-o também em nome do PSOL, dizendo estar satisfeita e feliz por ser uma 
pessoa educada que sabe se comunicar de forma respeitosa, sendo fundamental para 
exercer essa liderança. O Vereador Divo em questão de ordem agradeceu à Prefeita 
Municipal e Eduardo Marques pelo atendimento de pedido contemplando a Rua Samuel 
Santiago na Vila Margarida, com melhorias solicitadas. O Senhor Presidente parabenizou 
aos vereadores Josi do Coletivo, que assume compromisso de fiscalização mais rígida e 
árdua e Filipe Chociai, pelo desafio colocado, dizendo ser muito grande, concluindo que 
ser líder da base do governo terá mais cobranças que alegrias. Foi aprovado nesta 
oportunidade, pedido apresentado pela Vereadora Josi do Coletivo, solicitando a 
inserção de seu pronunciamento proferido durante a Comunicação Parlamentar na 
íntegra, na Ata dos Trabalhos. VEREADOR LEANDRO BIANCO: Para comentar sobre casos 
de violência contra crianças, lembrando o menino Henry que foi assassinado com 
crueldade, chocando o país, citando que antes desse desfecho triste já haviam os sinais 
e testemunhas da babá para sua mãe. Disse que de acordo com dados do Conselho 
Tutelar da cidade, este ano existiram 163 casos de violência física contra crianças, 269 
casos de violência psicológica, 152 casos de violência sexual, 49 de crianças 
desaparecidas, além do aumento de casos, na pandemia, chamando atenção ao número 
de casos altíssimos de violência sexual, lembrando de um homem preso sob suspeita de 
estuprar e violentar sua neta de onze anos. Disse que conversando com a Conselheira 
Rafaela, a mesma lhe relatou caso triste, tendo recebido denúncia anônima e altas horas 
da noite se dirigiu até a residência, tendo encontrado uma criança com ferimentos no 
rosto, a qual comprovou que diariamente sofria violência física, onde a encaminhou a 
um abrigo, registrando Boletim de Ocorrência e em conversa com a mesma, depois de 
algum tempo, descobriram marcas de violência por todo o corpo da mesma, a qual 
relatou que sofria abuso sexual do próprio pai a muito tempo. Nesse sentido disse que a 
violência sexual é praticado por alguém próximo da criança, indicando que devem 
trabalhar intensamente na prevenção. Léo Farmacêutico em aparte, lembrou que 
tramita nesta Casa projeto de autoria do então prefeito Marcelo Rangel, onde elaborou 
emenda, semana passada dia seis, relatando que ouviu em cascavel criança de doze anos 
que tomou um uber e o pedófilo estava a esperando no trevo de Cataratas, onde ia 
passar por maus momentos, dizendo que hoje criança com essa idade domina a internet 
e pela mesma se consegue qualquer coisa. Nesse sentido protocolou emenda onde 
discutirão a fundo sobre esse assunto. Ressaltou também que recebe diariamente 
denúncias de pais cujo filho não tem o devido cuidado. Retomando a palavra, Vereador 
Leandro lembrou que a referida emenda dispõe que criança somente poderá transitar 
em uber sozinha com autorização dos pais, sendo menor de dezesseis anos. O Vereador 
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Julio Küller o parabenizou pelo debate, dizendo que o segredo está na denúncia, devendo 
incentivar de qualquer forma, cabendo projeto de lei que está pensando futuramente 
para abertura de canais de mais acesso. Expôs que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ao 
qual pertence possui projeto chamado quebrando silêncio, fazendo grande trabalho, 
uma semana por ano, na razão de encorajar pessoas e familiares a contar o que acontece 
em sua própria casa. Josi do Coletivo, sugeriu também que a proposição colocada pelo 
Vereador Júlio Küller seja levada às escolas, lembrando que quando trabalham semana 
de bate papo nas escolas as crianças se sentem encorajadas a fazer denúncias, não 
podendo negar às mesmas acesso como assunto sobre machismo, voltados à violência 
contra a mulher principalmente e abuso contra meninos. Jose Canto, relatou que a 
pandemia dificultou a questão das denúncias citando também a escola como canal 
importante para que as crianças denunciem as violências que sofrem dentro de casa. 
Também quanto aos Conselhos Tutelares, disse da necessidade de valorizá-los pelo 
trabalho que desempenham. O Vereador Leandro concluiu dizendo da importância de 
deixar sempre esse canal aberto, para ouvir as crianças, repetindo que se estiverem 
atentos aos sinais, coisas graves poderão ser evitadas. Esgotado o horário da 
Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM DISCUSSÃO ÚNICA - 
VETO À LEI Nº 13.913 (Poder Executivo) - Projeto de Lei nº 148/20, que promove 
alteração na Lei nº 12.428, de 28/12/2015, conforme especifica: MANTIDO, com votos 
favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede 
Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Izaias Salustiano, 
Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 
Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registrados o voto contrário do Vereador Geraldo 
Stocco e as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Walter José de 
Souza - Valtão. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 86/16 (Vereador Delmar 
Pimentel), denomina de ROLANDO MORO, a Rua nº 34 do Loteamento RESIDENCIAL 
JARDIM ROYAL, situado no Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 
296/20 (Vereadora Professora Rose), promove alterações na Lei nº 13.446, de 
24/06/2019, conforme especifica: APROVADO. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE 
LEI Nº 308/20 (Vereador Sebastião Mainardes Júnior), denomina de ELISEU ALVES DA 
COSTA a Rua nº 30 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta cidade: 
APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 02/21 (Vereador Julio Küller), promove alteração 
na Lei nº 13.489, de 16 de novembro de 2.020: APROVADO, nos termos da Emenda de 
Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI 
Nº 07/21 (Vereador Dr. Erick Camargo), denomina de OZORIO BISCAIA DA SILVA a via 
pública localizada no Núcleo Santa Paula I: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral 
apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 31/21 
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(Poder Executivo), acrescenta meta ao Anexo de Metas da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2.021 - Lei nº 13.813, de 04/09/2020, e no Anexo da 
Lei nº 12.844, de 15/07/2017 - Plano Plurianual - PPA, conforme especifica: APROVADO, 
com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 
Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo 
Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, 
Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências 
justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Walter José de Souza - Valtão. 
PROJETO DE LEI Nº 32/21 (Poder Executivo), acrescenta meta ao Anexo de Metas da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.021 - Lei nº 13.813, de 04/09/2020, e 
no Anexo da Lei nº 12.844, de 15/07/2017 - Plano Plurianual - PPA, conforme especifica: 
APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla 
Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe 
Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do 
Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam 
registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Walter José 
de Souza - Valtão. Foi colocada em votação, tendo sido aprovada a solicitação verbal do 
Vereador Geraldo Stocco, para se ausentar da presente sessão, a fim de participar de 
reunião pré-agendada com o Reitor da UEPG. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 
APROVADAS: Moções nºs 108, 109, 110/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 111/21, dos 
Vereadores Ede Pimentel, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Joce Canto, Josi do Coletivo 
e Julio Küller; 112/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 114/21, do Vereador Daniel Milla 
Fraccaro e Indicações nºs 336, 337, 338, 339, 347, 349, 351, 352, 353, 356/21, do 
Vereador Jairton da Farmácia; 340, 341, 354/21, do Vereador Ede Pimentel; 342, 343, 
344/21, do Vereador Julio Küller; 345/21, do Vereador Leandro Bianco; 346, 348, 350, 
355/21, da Vereadora Missionária Adriana. Manifestando-se em Questão de Ordem, o 
Vereador Felipe Passos cobrou do Senhor Presidente a possibilidade da inserção na 
Ordem do Dia, do Projeto de Lei nº 22/21. O Vereador Pastor Ezequiel Bueno, também 
em questão de ordem solicitou a todos os integrantes da Comissão de Legislação, Justiça 
e Redação para que permanecessem no Plenário após o término da sessão em reunião. 
Abertas as inscrições para o PEQUENO EXPEDIENTE, se manifestaram: VEREADORA JOSI 
DO COLETIVO, ficando consignadas suas palavras na íntegra, em face de requerimento 
aprovado pelos demais pares, de lavra do Vereador Daniel Milla Fraccaro: "Para concluir 
o que eu havia começado ali na Tribuna, e agora em nome do partido, sobre agilização 
em relação às castrações do CRAR, nós gostaríamos pessoal de que fosse levado em 
consideração a agilidade para o credenciamento das clínicas veterinárias desse processo, 
porque realmente está caótica a situação dos animais abandonados de nossa cidade, 
uma procriação absurda e de maneira muito cruel, considerando a questão dos animais 
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de rua. Então nós já fizemos uma moção que foi aprovada por unanimidade e nós 
gostaríamos de ser ouvidos porque se não adianta fazer uma moção, se não adianta falar, 
não adianta nós fazer reunião, né? Qual será o procedimento né? Então a agilidade com 
urgência, é uma questão urgente. Esse eu estou falando em nome do partido. Agora eu 
gostaria de toda a atenção desta Casa, toda a atenção mesmo, porque eu gostaria de 
falar sobre um assunto muito sério enquanto mulher sobre uma questão muito grave 
que aconteceu aqui semana passada e eu acho que vamos ter que rever e fazer uma auto 
crítica. Eu não estava aqui na semana passada, mas eu assisti as sessões pela internet 
porque eu não estava em estado grave, eu só estava com suspenda de covid é lógico que 
eu não poderia vir, né? A questão pessoal, que eu enxerguei em ambas as sessões, foi a 
questão do machismo institucional, é o tipo machismo sem querer, que muitas vezes o 
homem não percebe que está cometendo, mas eu acho que está na hora de nos abrirmos 
enquanto vereadores, enquanto homens pais de famílias, nos abrirmos a essa questão. 
Nós fomos muito elogiadas aqui enquanto mulheres, porque quase ou todos os 
vereadores da Casa, quando nós nos apresentamos enquanto vereadoras aqui, as três 
mulheres. E a nossa Casa é um exemplo de Brasil, né? Onde nós temos sempre um 
número reduzido de mulheres tradicionalmente canceladas ao decorrer da história, né? 
Em todos os setores, em especial na política. Eu acredito que nós três tenhamos nos 
sentido muito bem vindas, né, muito respeitadas, mas algumas questões pessoal, nós 
precisamos rever, porque nós não precisamos ficar só nos discursos, nós precisamos de 
ações. Então, nós somos a minoria, porque será? Vamos analisar: porque que nós somos 
a minoria, né? Porque nós temos uma sociedade patriarcal sim, que sempre valoriza a 
figura do homem como superior a mulher. É culpa do senhor, é culpa do senhor? Não. É 
sim, é assim que foi institucionalizado, mas cabe a nós hoje mudarmos essa situação e 
de maneira didática, não adianta eu bater na mesa, obrigar, dizer me respeita, dar de 
cara, né? Com o dedo na cara, porque assim nós não chegamos a lugar nenhum, aquela 
polidez que eu falei que o Filipe tem que eu admiro, né? Exemplos machistas, que sem 
querer, sem querer acontecem, né que acabam tornando a nossa luta mais árdua: 
quando uma mulher vereadora sobe à Tribuna, utiliza o direito de usar a palavra, 
devemos respeitar sua fala por dois motivos principais, o primeiro motivo, porque todo 
vereador merece respeito durante sua fala independente do gênero, segundo motivo, 
porque a mulher carrega nas costas a responsabilidade de falar com milhares de 
mulheres que historicamente tem suas vozes caladas. Então desde o nascimento, pessoal 
nós somos desacreditadas, e desde o nascimento nós somos tolhidas. Eu que sempre fui 
uma menininha muito espelotiada, muito louquinha, muito maluquinha, eu passei a 
infância toda, senta direito, menina não pode falar alto, menina não pode gritar, menina 
não pode sair de cabelo solto, menina isso, menina aquilo e daí quando cresce, se perde 
a paciência ela é histérica, ela descontrolada, ela precisa de remédio controlado, muitas 
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vezes pelo próprio marido, né? Eu, desculpe eu te citar Ede, mas eu admiro a forma como 
você se coloca, você sempre fala com energia, né? Muitas vezes chega a falar alto e eu 
acho bacana quando você faz isso. Só que muitas vezes outras pessoas também vão fazer 
isso, não é como você, este é teu estilo. Eu gostaria que os estilos das mulheres também 
fossem valorizados. Se a Joce Canto, se eu, se a Missionária Adriana somos tranqüilas, 
mas tem um momento que nós perdemos, falamos com energia, nós não podemos ser 
chamadas de descontroladas, não podemos ser chamadas de histéricas, não podemos 
sugerir que um médico presente nesta Plenária dê um remédio controlado para a 
mulher. Isso é muito grave pessoal. Chega de chamar, de ter a mulher como louca, como 
maluca, ela pode falar com energia sim, ela pode gritar sim quando ela acha necessário. 
Ela não pode faltar com o respeito, a mulher não pode faltar com o respeito com o 
homem e o homem não pode faltar com respeito com a mulher, mas nós não podemos 
desconsiderar a questão da mulher ser historicamente calada. Então aí ela já está em 
desvantagem. Tá? Então não é vitimização, é dever desta Casa dar o exemplo para 
derrotar esse tipo de discurso, que desvaloriza e desacredita a mulher. Então em nome 
da oposição, eu pedi autorização para os meus colegas, composto também por duas 
mulheres, eu quero deixar registrado que sim política em qualquer lugar é lugar de 
mulher e nós não vamos ficar caladas enquanto o machismo institucional imperar e eu 
quero que aqui na nossa Câmara, eu solicito que aqui na nossa Câmara os homens aqui 
presentes sejam exemplos, porque nós só podemos exigir, como muito bem colocou o 
Vereador Bianco, só podemos exigir que o machismo, que a maldade do homem contra 
a mulher, contra a criança, né? Não exista lá fora, se aqui dentro também respeitarem 
os espaços que são reservados às mulheres que são infelizmente, ainda, a minoria. Então 
quero deixar claro aqui a sorolidade para quem não sabe o que é sorolidade, é empatia, 
é solidariedade de uma mulher com a outra. Eu sou de um partido praticamente oposto 
ao da Joce Canto, PSC eu sou PSOL, nunca imaginei que iria me relacionar tão bem com 
um membro desse partido, e ela creio que vice e versa e no entanto, não interessa se ela 
caminha diferente de mim, se a Missionária caminha diferente de mim, se as formas de 
pensar são diferentes. Se elas se sentirem atacas eu estarei lá e eu tenho certeza que 
elas farão o mesmo. Porque mulher é assim, mexeu com uma, mexeu com todas, 
obrigada". O Senhor Presidente, Daniel Milla Fraccaro, utilizando a palavra, lembrou 
haver se manifestado anteriormente com educação à Vereadora Joce Canto, dizendo que 
a qual também o tratou com toda a educação. Referindo-se à Vereadora Josi do Coletivo, 
chamando esta presidência de machista, disse que está solicitando a íntegra, onde irá 
escutar o referido pronunciamento junto ao Departamento Jurídico e após análise, fará 
denúncia na Corregedoria, entendendo que não podem confundir militarismo, devendo 
o respeito ser impetrado por todos. Lembrou que na condição de presidente tem uma 
diretora financeira, uma diretora de imprensa, diretora do RH, chefe de gabinete, chefe 
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de gabinete do vereador, de indicação, todas mulheres; chefe do setor de 
abastecimento, também mulher, não podendo calar por questões pessoais da referida 
vereadora. VEREADOR EDE PIMENTEL: Para registrar pedido à Senhora Prefeita 
Municipal, para que olhe o clamor de donos de bares, restaurantes, clubes sociais que 
necessitam da venda de bebidas alcoólicas para fazer o sustento de suas famílias, 
relatando pessoas que o ligam desesperadamente para que converse com a mesma 
nesse sentido. Assim, justificou que está pedindo para que se salvem empresas, 
empregos e pessoas que dependem desse comércio, não podendo confundir as que 
trabalham com venda de bebidas como pessoas que não podem trabalhar. Disse que 
essa classe de empreendedores estão montando grupo para fazer protesto com a 
Prefeita Elizabeth Schmidt no qual já contam com mais de mil assinaturas de donos de 
estabelecimentos, funcionários, garçons e agentes de limpeza, ressaltando que 
enquanto mantém os cuidados como distanciamento, obrigatoriedade do uso de 
máscara e álcool em gel, outras pessoas se aglomeram nos supermercados e nas 
residências. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 
presente sessão, convocando a próxima para o dia quatorze do mês em curso, no horário 
regimental, informando que a Ordem do Dia estará 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 doze de abril de dois mil e vinte e um. 
__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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