
 

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

 

ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 14/04/2021 

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) 

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

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) 

  

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)   

JAIRTON NICOLUZZI – JAIRTON DA 
FARMÁCIA (DEM)  

  

JOCEMÉURI CORÁ CANTO – JOCE 
CANTO (PSC) 

  

JOSÉ CARLOS SAHAGOFF RAAD – 
DR. ZECA (PSL) 

  

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 

 

 COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 
VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Inicia comentando a respeito da SANEPAR, que a alguns dias 
tem verificado que os serviços  estão piorando, esteve em região onde por conta de vandalismo afetou o 
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fornecimento de agua, posteriormente cita episódio que comprometeu o abastecimento do centro da cidade, 
comenta que talvez seja fruto da  troca de empreiteira terceirizada, relembra a importância do abastecimento 
de agua durante a pandemia e que possuem o prazer de questionar e investigar o que está ocorrendo, relembra 
procedimentos que não estão sendo seguidos, relembra  o encaminhamento de oficio para SANEPAR e COPEL 
pedindo o não desligamento por falta de pagamento durante a pandemia, parabeniza a iniciativa privada pela 
doação de alimentos no entanto defende que o poder público deve também atender as pessoas em 
vulnerabilidade, relembra que muitas crianças se alimentam apenas no ambiente escolar, defende ser o 
momento de se inteirar sobre a distribuição de alimentos por ser fundamental para a sobrevivência, manifesta 
gratidão a todas as unidades assistenciais e voluntários que tem juntado esforças a fim do fornecimento de 
alimentos a quem necessita. 
VEREADOR ADRIANA JAMIER DA SILVA - MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): 
Inicia citando Salmo 118: 24, comenta situações difíceis enfrentados na pandemia e reforça a importância de 
ajudar ao próximo, comenta sobre o falecimento de criança de 11 anos, comenta sobre o tratamento precoce, 
pede apoio na aprovação desse treinamento, reforça ser a favor da vacina e não pede para retirar recursos da 
vacina, pede liberdade ao medido para receitar o tratamento precoce, e aqueles que não acreditam no 
tratamento, que não o utiliza, deseja dar ao médico a decisão, agradece e cita médicos que são favoráveis ao 
tratamento precoce, reforça que não deseja retirar recursos das vacinas e que objetiva o bem estar da população. 
VEREADOR JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KULLER – JULIO KULLER (MDB): Comenta 
sobre a falta de especialidades na área da saúde pública de Ponta Grossa, mas se refere especificamente a 
neuropediatria onde a fila de atendimento dura três anos, comenta que em mandamento anterior havia mutirões 
a fim de diminuir esta fila de espera, promete monitorar essa situação e cobrar periodicamente o tempo de 
espera, diz quem  irá elaborar projeto de lei polemico a fim de facilitar esse tratamento que há apenas um 
profissional dessa esfera em Ponta Grossa, concede parte ao vereador Leoniltom Antonio Carneiro – Leo 
Farmacêutico (PV), que comenta atender numerosas pessoas nessa difícil situação, também como a dificuldade 
na ortopedia. Coma a palavra novamente vereador Julio Francisco Schimanski Kuller – Julio Kuller (MDB), 
conclui comentando sobre chamamento público para trabalhadores da saúde com exceção dos psicólogos que 
foram chamados como voluntários, o que acha injusto, por ser um trabalho fundamental. 
VEREADOR GERALDO STOCCO FILHO – GERALDO STOCCO (PSB): Pede agilização do projeto 
que libere a tribuna livre em toda a sessão para se expor seus interesses, se refere a  projeto na casa, relembra 
as funções dos vereadores e se posiciona contra o tratamento precoce e o investimento no mesmo, é contra  o 
incentivo de se utilizar do tratamento, defende não possuir eficácia, comenta sobre cirurgias que não são feitas 
mesmo sendo simples, comenta a espera na fila, e comenta que esta deveria ser a prioridade e não o tratamento 
precoce, comenta que não foi receitado tratamento precoce para sua mãe que era grupo de risco, comenta que 
os médicos do SUS já podem receitar esse tratamento, lembra que a ANVISA proibiu a venda do medicamento 
sem receita para diminuir a utilização de forma irresponsável e que o poder público deve investir em outros 
recursos frente a pandemia, critica os vereadores que não comentam sobre o gasto para pandemia que foi 
utilizado para folha de pagamento, chama o projeto de ilusório, reforça o contra posicionamento para com o 
projeto do tratamento precoce, e que os vereadores a favor do projeto estão a incentivar ódio e não fiscalizam 
as áreas da saúde, defende a discussão e sua contraposição por defender outras prioridades que devem ser 
debatidas, cita outras necessidades de discussão. 
VEREADORA JOCEMÉURI CORÁ CANTO – JOCE CANTO (PSC): Convida a todos para audiência 
pública referente a frente parlamentar do pedágio, referente a Emenda sobre auxilio alimentação de 300 reais, 
comenta que foi publicado dispensa de licitação referente a publicidade no valor de 600 mil reais, questiona 
qual a prioridade do governo, comenta sobre a luta feminina por igualdade de direitos, se solidariza com a 
vereadora Josiane Kieras – Josi do Coletivo (PSOL), reforça haver empatia. É concedida a palavra para a 
vereadora Josiane Kieras – Josi do Coletivo (PSOL), que reforça que não serão intimidados e reafirma fala da 
sessão passada, a qual possuía como objetivo reflexão sobre o machismo institucional e estrutural que existe 
no discurso, reforça que abordara de forma contundente contra o machismo em todos os espaços, reforça a 
questão sobre a minoria feminina frente o parlamento e as dificuldades enfrentadas por serem mulheres. Com 
a palavra novamente a Vereadora Joceméuri Corá Canto – Joce Canto (PSC), reforça a união das mulheres. 
VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Comenta  a fala do vereador Geraldo Stocco Filho 
– Geraldo Stocco(PSB), no qual falava sobre respeito, e o acusa de demagogia, o chamando de “o mais 
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demagogo da casa”, pede para que o mesmo cuide das palavras, e reforça que não será utilizado dinheiro 
público, reforça que outros assuntos podem esperar, que não são contra a vacina e não será usado verbas 
destinadas a vacina, e a aquisição do tratamento será feito com parcerias do setor privado e governo federal, 
que o tratamento precoce se dará no início dos sintomas e será receitado pelo médico, o que  o mesmo achar 
conveniente a fim de não esperar que o paciente entre em momentos mais graves objetivando salvar vidas, 
defende que há comprovação cientifica, cita exemplos de cidades que adquiriram o tratamento precoce e houve  
resultado positivo, defende não ser obrigatório o tratamento, critica a mídia que se opõe ao tratamento, defende 
a importância de se ter esperanças para aumentar as chances de resultados positivos, referente a reprovação de 
muitos órgãos defende ser questão política e a medicação ser barata e não dar lucro, reforça o pedido da 
aprovação do projeto, concede parte ao vereador José Carlos Sahagoff Raad – Dr. Zeca (PSL), este defende o 
tratamento precoce e admite telo utilizado, diz ser a favor do projeto e que já o prescrevia, com a palavra 
novamente o vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) cita ter recebido cartilha da vereadora Josiane 
Kieras – Josi do Coletivo (PSOL), comentando sobre multa a prefeito sem eficácia comprovada, porem reforça 
que o motivo foi a compra sem licitação e que isto não tem nada a ver com o projeto, e considera todo 
irrelevante. É concedida parte ao vereador Filipe de Oliveira Chociai – Filipe Chociai (PV), este comenta que 
a vereadora não deve distorcer os fatos, e que o valor investido em publicidade não paga a emenda e a 
publicidade foi feita a fim de informar e divulgar sobre a vacinação, que o investimento em publicidade é para 
informar a população sobre o trabalho do executivo. Com a palavra novamente o vereador Leandro Bianco 
(REPUBLICANOS) conclui agradecendo aos medico que auxiliaram neste assunto e apoiam esse projeto.  

 
 

 Municipal de Ponta Grossa 
Estado do Paraná 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 14/04/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO E OUTROS 

Projeto de Lei Ordinária nº 35/2021: 

Dispõe sobre a disponibilização gratuita de kits de medicamentos para o tratamento precoce da Covid-19 na 

rede SUS do Município de Ponta Grossa, durante o período de pandemia, e dá outras providências. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 
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                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CSAS   - Favorável 

  

Emenda Aditiva/Modificativa, de autoria dos Vereadores Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Felipe 

Passos e Missionária Adriana (Aprovado – 13 Votos Favoráveis - 4 Votos Contrários) 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CSAS   - Favorável 

  

Emenda Modificativa, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno (Emenda retirada) 

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CSAS   - Favorável 

 Votação Nominal – Aprovado – 12 Votos Favoráveis - 5 Votos Contrários - Abstenções 

________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 39/2021: 

Altera a Lei nº 8.897, de 18/05/2007. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF     - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

  

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 308/2020: 

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

Neves, nesta cidade. 

Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 2/2021: 

Promove alteração na Lei nº 10.620, de 30/06/2011, conforme especifica. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR 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, conforme 

especifica. 

Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 31/2021: 
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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. 

Votação Nominal – Aprovado – 16 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. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 22/2021: 

Reconhece a prática de atividades e exercícios físicos como essenciais para a população de Ponta Grossa em 

estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como em espaços públicos em 

tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

 Aprovado – 15 Votos Favoráveis - 1 Votos Contrários - Abstenções 

________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR DR. ERICK 

Projeto de Lei Ordinária nº 24/2021: 
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Promove alterações na Lei nº 12.749, de 15/03/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores 

nos passeios para a expedição de certificado de conclusão de obra, conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 115/2021 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

  

Nº 116/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO,  

MOÇÃO DE APELO 

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).  

  

Nº 117/2021 dos Vereadores DANIEL MILLA FRACCARO, DIVO, DR. ERICK, DR. ZECA, EDE 

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

JAIRTON DA FARMACIA, JOCE CANTO, JOSI DO COLETIVO, JULIO KULLER, LEANDRO BIANCO, 
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LÉO FARMACÊUTICO, MISSIONÁRIA ADRIANA, PASTOR EZEQUIEL BUENO e PAULO 

BALANSIN, Senhor Presidente 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

  

Nº 118/2021 do Vereador JULIO KULLER,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A empresa SUPER KOLA ARGAMASSAS E CONCRETO, representada pelo Sr. THIERRYSON MARINS 

CARVALHO, pelos relevantes serviços prestados, de cunho social, aos pontagrossenses. 

  

Nº 119/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à EMERSON KLEBER FEDYCHIM SPILLER, por desenvolver Trabalho Social no Município de 

Ponta Grossa, a mais de 20 anos. 

Total de Monções - 5 

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

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

Vereadores Daniel Anderson Fracaro – Daniel Milla (PSD), Divonsir Pereira Antunes – Divo (PSD), 
Erick Camargo – Dr. Erick (PSDB), José Carlos Sahagoff Raad – Dr. Zeca (PSL), Edelmar Pimentel – 
Ede Pimentel (PSB), Felipe Ramon dos Passos – Felipe Passos (PSDB), Filipe de Oliveira Chociai – 
Filipe Chociai (PV), Geraldo Stocco Filho – Geraldo Stocco(PSB), Vereador Izaias Salustiano (PSB), 

Jairton Nicoluzzi – Jairton da Farmácia (DEM), Vereadora Joceméuri Corá Canto – Joce Canto 
(PSC), Josiane Kieras – Josi do Coletivo (PSOL), Julio Francisco Schimanski Kuller – Julio Kuller 
(MDB), Leandro Bianco (REPUBLICANO), 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 

 
Vereador Julio Francisco Schimanski Kuller – Julio Kuller (MDB) - 1 
 
Vereador Jairton Nicoluzzi – Jairton da Farmácia (DEM) - 1 
 

INDICAÇÕES 
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Nº 357/2021 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 conserto da boca de lobo localizada na rua Lauro Ferreira Ribas esquina 

com a rua Alberto Jose Mezzomo, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 358/2021 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 Rua Marialva entre a Rua Ataíde Ferreira de 

Menezes, na Vila Izabel. 

  

Nº 359/2021 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 instalação da fiação de energia elétrica na Associação de Moradores do Jardim 

Maracanã, neste Município. 

  

Nº 360/2021 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 da rua Jacob Fantick, vila Odete. 

  

Nº 361/2021 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 troca de iluminação pública na Rua Aragonita em frente ao nº125, na Vila 31 de Março, Bairro 

Neves, nesta cidade. 

  

Nº 362/2021 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 limpeza de passeio na Rua Herculano de Freitas em frente ao nº 61, no Bairro Órfãs, nesta cidade. 

  

Nº 363/2021 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 



 

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

 

objetivando a limpeza de passeio na Rua República Argentina em frente ao nº 240, no Bairro Órfãs, nesta 

cidade. 

  

Nº 364/2021 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 limpeza de passeio na Rua República Argentina esquina com Antônio Vieira, no Bairro Órfãs, 

nesta cidade. 

  

Nº 365/2021 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 Rua João Rodrigues de Souza em frente ao Nº 332 no Jardim Estrela 

do Norte. 

  

Nº 366/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando o reparo do asfalto na Rua Frei Caneca esquina com 7 de setembro, em frente ao 391. 

  

Nº 367/2021 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 Rua Cafeara na Vila Santo Antônio. 

Total de Indicações - 11 

Vereador Leoniltom Antonio Carneiro – Leo Farmacêutico (PV) - 1 

Vereador Jairton Nicoluzzi – Jairton da Farmácia (DEM) - 3 

Vereador Julio Francisco Schimanski Kuller – Julio Kuller (MDB) - 1 

Vereador Felipe Ramon dos Passos – Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Edelmar Pimentel – Ede Pimentel (PSB) - 4 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANO) - 1 

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________ 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 13 de abril de 2.021. 

  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

               Presidente                                                  1º Secretário 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

PEQUENO EXPEDIENTE 
Não houve inscritos. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dt
Reuniao=14/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=  

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

          Aos quatorze 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 Pastor Ezequiel Bueno, 
nesta oportunidade - Segundo Secretário, no exercício da primeira secretaria, fazendo 
parte da Mesa o Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad "Dr. 
Zeca" - Terceiro Secretário, registrando-se as ausências justificadas dos Vereadores Dr. 
Erick 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 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: DA SENHORA PREFEITA 
MUNICIPAL - Of. nº 292/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.920. Of. nº 
293/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 19/21, de autoria da Vereadora Joce 
Canto. Of. nº 294/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 6/21, de autoria do 
Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 296/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 
51/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 308/21-GP, comunicando haver 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=14/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=14/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
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sancionado a Lei nº 13.923. Of. nº 309/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 
13.930. Of. nº 318/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.924. Of. nº 311/21-
GP, em atendimento a Indicação nº 249/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. 
nº 310/21-GP, em atendimento a Indicação nº 250/21, de autoria do Vereador Leandro 
Bianco. Of. nº 307/21-GP, em atendimento a Indicação nº 212/21, de autoria do 
Vereador Dr. Erick. Of. nº 306/21-GP, em atendimento a Indicação nº 211/21, de autoria 
do Vereador Dr. Erick. Of. nº 304/21-GP, em atendimento a Indicação nº 246/21, de 
autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 303/21-GP, em atendimento a Indicação nº 
225/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 302/21-GP, em 
atendimento a Indicação nº 216/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 300/21-
GP, em atendimento a Indicação nº 1516/20, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. 
nº 223/21-GP, em atendimento a Indicação nº 33/21, de autoria da Vereadora Joce 
Canto. DO VEREADOR DR. ERICK - Projeto de Lei nº 55/21, institui o Estatuto da 
Desburocratização no Município de Ponta Grossa e dá outras providências. DO 
VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 120/21, a ser encaminhada 
ao GCM Abel Pedroso Júnior e sua equipe GETAM Alfa, que ao longo dos anos tem 
prestado relevantes serviços à comunidade. Moção de Aplauso nº 121/21, a ser 
encaminhada ao GCM Marcos Leonardo Gebieluca e sua equipe GETAM Alfa, que ao 
longo dos anos tem prestado relevantes serviços à comunidade. Moção de Aplauso nº 
122/21, a ser encaminhada ao GCM João Henrique Guzzoni e sua equipe GETAM Alfa, 
que ao longo dos anos tem prestado relevantes serviços à comunidade. Moção de 
Aplauso nº 123/21, a ser encaminhada ao GCM Leodir da Chary e sua equipe GETAM 
Alfa, que ao longo dos anos tem prestado relevantes serviços à comunidade. Moção de 
Aplauso nº 124/21, a ser encaminhada ao GCM Paulo Rosa Postanovski e sua equipe 
GETAM Alfa, que ao longo dos anos tem prestado relevantes serviços à comunidade. DO 
VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção de Apelo nº 125/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita 
de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, a inclusão de profissionais da psicologia 
no credenciamento para profissionais da área de Saúde. DOS VEREADORES DIVO, IZAIAS 
SALUSTIANO E PAULO BALANSIN - Moção de Apelo nº 126/21, dirigida ao Excelentíssimo 
Senhora  Elizabeth Silveira Shmidt, Prefeita Municipal, para que seja feito um plano de 
extinção das dividas do IPTU dos clubes sociais e associações de moradores desta cidade. 
DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO - Moção de Aplauso nº 127/21, Dirigida à 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, 
que ¨se abstenha de renovar ou autorizar aditivo do contrato do STAR DIGITAL com a 
empresa CIDATEC¨. Devendo para a continuidade encontrar outro meio, ou promover 
nova licitação para contratação e continuidade dos serviços. DO VEREADOR EDE 
PIMENTEL - Moção de Aplauso nº 128/21, dirigida as empresas Grupo Unium Sindiponta, 
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Engle do Brasil, Grupo Águia, Sindimadeira, Sindimetal, DAF, Coopagrícola, Arauco, 
Makita, Crown Embalagens, LP Brasil, Tetra Pak, Yara Brasil Fertilizantes, em Ponta 
Grossa. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Sugestão Legislativa nº 129/21, a 
Excelentíssima Senhora ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita do Município de Ponta 
Grossa, para que a Prefeitura firme parceria com as Faculdades e Universidades, que 
possuem o curso de Odontologia nesta cidade, para que seja ampliado o atendimento 
odontológico nos CMEIs e Escolas Municipais, aumentando a saúde bucal das crianças e 
aprimorando o aprendizado dos graduandos. Foi colocado em votação, tendo sido 
aprovado o requerimento do Vereador Dr. Erick, justificando sua ausência na presente 
sessão em função de estar prestando atendimento médico a seu tio que se encontra 
intubado. Finda  a leitura do Expediente, deu-se início à COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 
- VEREADOR IZAIAS SALUSTNAO: Cumprimentou em especial o Dr. Zeca, pelo pronto 
restabelecimento da saúde e retorno aos trabalhos na Casa. Teceu comentários 
primeiramente quanto à SANEPAR, dizendo que de dias vem verificando que os serviços 
prestados pela mesma tem se mostrado cada dia pior, relatando haver sido danificado 
por vândalos o registro geral de fornecimento de água potável para a região do Jardim 
Amália, deixando a população no sábado e domingo de páscoa se o devido 
abastecimento. Citou ainda o episódio ocorrido, que acabou comprometendo o 
abastecimento de água do Hospital Amadeu Puppi e região central da cidade. Antes, 
porém, relatou que já tinha ocorrido também problema de abastecimento na Região de 
Santa Mônica, Baraúna, onde a comunidade teve que se socorrer por caminhões pipa, 
cumprimentando o Secretário de Meio Ambiente André Pitella, por ter tornado possível 
atender as referidas comunidades de forma emergencial. Lembrou ainda ser recorrentes 
os problemas do corte de abastecimento de água que vem na cidade, não sabendo se 
em razão da troca da empreiteira que oferece serviços à SANEPAR, registrando a 
importância do trabalho prestado pela mesma, através do fornecimento de água 
potável, da coleta e tratamento de esgotos, por estarmos atravessando tempo de 
pandemia. Deseja assim saber o que tem sido feito para melhorar essa situação, não 
obstante entendendo que desligamentos tem que ser comunicado com setenta e duas 
horas de antecedência e os de emergência tem que ter previsão de retorno, vendo que 
tem ocorrido muitas falhas no contrato de concessão - pessoas sem ter dinheiro por não 
poder trabalhar, continuam sofrendo desligamento por falta de pagamento, 
recentemente até comentou possibilidade, tendo encaminhado ofício para que a 
SANEPAR e COPEL permitisse que não fosse realizado nenhum tipo de interrupção 
enquanto durar essa pandemia, ressaltando que tais empresas visam somente lucro, sem 
ter espírito de solidariedade. Outro assunto, para cumprimentar todas as entidades que 
tem visto nas redes sociais promovendo arrecadação de alimentos, também através das 
igrejas e empresas tem feito doações significativas de alimentos, entretanto pensa que 



 

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

 

nesse aspecto tem que ponderar que  é preciso que o Poder Público através do SOS, 
Secretaria Municipal de Assistência Social possa também dar atenção às pessoas que 
estão passando fome literalmente em estado grave de vulnerabilidade - crianças não 
estão tendo aula, deixando as famílias desassistidas. Entende ser momento de verificar 
onde estão sendo depositados esses alimentos, para se inteirar a maneira como estão 
sendo distribuídos. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: Iniciou referindo-se à Sagrada 
Escritura, Salmo 118, versículo 24: 'Alegrai-vos no Senhor, exultai-vos, porque hoje foi o 
dia que o senhor fez'. Respondendo aos que dizem como passar dia de alegria, enquanto 
ocorre colapso na saúde, contaminação do coronavirus aumentando cada dia, pessoas 
que trabalharam e não mereceram seu salário, famílias que estão enterrando seus ente-
queridos, citando que Deus está conosco nos dias bons e maus e que é dia de nos 
alegrarmos por estarmos em pé para ajudar os menos favorecidos, com vida, voz e 
oportunidade de mudar as situações. Agradece por presenciar na Casa discussões 
inteligentes, buscado denominador comum para o bem da população. Lembrou haver 
recebido dias atrás através dos meios sociais e imprensa, notícia assustadora onde um 
menino de onze anos teve problema cardíaco e morreu dentro de sua casa estudando, 
dirigindo suas orações à família enlutada. Vê assim as aflições aumentando, expondo que 
a doença da alma prejudica todo o corpo, a doença psicossomática desencadeia 
enfermidades que as pessoas não conseguem controlar, a violência doméstica 
aumentando, assim também a violência contra crianças, citando o episódio vivido pelo 
"menino do barril", que foi acorrentado, passando fome. Citou o caso do menino Henry 
que foi espancado até a morte por aqueles que deveriam o proteger, mencionando 
existir um levante de enfermidades emocionais psicológicas tomando a sociedade e 
primeiramente como igreja disse que tem tentado ajudar nesse tempo difícil, 
agradecendo à Prefeita Elizabeth Shmidt por autorizar a mantê-las abertas. Disse que a 
igreja alimenta, protege, ensina a obedecer as leis, a respeitar as autoridades e quer a 
proteção da família e da sociedade. Comentou sobre o projeto dispondo sobre 
tratamento precoce que lançaram para ser apreciado nesta data, através do Bloco 
Cristão, pedindo ajuda aos nobres pares para que votem favoravelmente, dizendo ser 
uma chance para as pessoas vencerem esse "vírus maldito" e diminuir os óbitos, 
pontuando que são à favor da vacina, não desejando que os recursos financeiros 
destinados à mesma não sejam desviados para compra de remédios, porém, até que 
alcance cem por cento da população, entende a necessidade de se ter segurança e o 
médico a liberdade de receitar tal tratamento, sendo acessível à população que se 
entender possa lançar mão. Apresentou receitas de Flanax e Dorflex que todo o mundo 
toma, cujas reações adversas são muitas, não desejando que pessoas utilizem medicação 
de forma indiscriminada, onde desejam que os médicos avaliem tal necessidade. 
Concluiu agradecendo médicos que apresentaram parecer, manifestando-se 
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favoravelmente ao tratamento precoce em Ponta Grossa: Dr. José Arthur Sgarbi, 
Francisco Barros, Presidente da Associação Médica, aplaudindo aos trabalhadores da 
linha de frente e aos que exercem suas atividades a nível essencial. VEREADOR JULIO 
KÜLLER: Registrou suas boas vindas ao Vereador Dr. Zeca. Comentou sobre a 
proximidade do vereador com a população, onde recebem questões que não são de sua 
incumbência, porém como fiscalizadores, realizam trabalho de representatividade. 
Comentou sobre as questões de especialidades a que Ponta Grossa enfrenta em termos 
de saúde, tais como oftalmologia, existindo mais de duas mil pessoas esperando há 
tempos para consultas e ainda, diversas outras. Apresentou a questão da neuropediatria, 
relatando existir mais de mil e quinhentas crianças que fazem tratamento, 
acompanhamento médico em fila que dura três anos, onde noventa e oito por cento 
utilizam remédios anti-convulsivos para ter suas vidas na normalidade, onde lhes é 
privado, enfrentando dificuldades para se conseguir consultas e tratamento, cujas 
receitas estão à disposição no posto de saúde, porém não existindo acompanhamento. 
Disse que tem tratado sobre esse tema a muitas campanhas, não havendo direção para 
que se resolva em definitivo. Lembrou que na gestão de Pedro Wosgrau Filho, eram 
realizados mutirões para diminuir essa fila, citando a cidade de Sorriso/MT, que oferece 
consultas de neuropediatra para todas as crianças da cidade, através de consórcio, 
cobrando do Poder Público ou outras formas para que as crianças sejam atendidas, onde 
irá cobrar periodicamente nesse sentido. Estará elaborando projeto de Lei, esperando 
que a CLJR observe como necessidade no município, o qual irá deixar mais fácil esse 
tratamento. Referendou pronunciamento da Missionária Adriana, destacando o papel 
da igreja no acompanhamento de pessoas. Também mencionou projeto do Vereador 
Pastor Ezequiel, garantindo a igreja como trabalho essencial, clamando aos governantes 
que olhem isso com carinho. Relatou que os CRAS ficaram fechados por mais de vinte 
dias, onde as pessoas lá se dirigem muitas vezes para serem ouvidas, assim também na 
igreja. Cedeu aparte ao Vereador Léo Farmacêutico, relatando ter mais de três clientes 
com problemas neurológicos, onde acompanha a dificuldade que enfrentam, assim 
também em termos de ortopedia, se colocando à disposição para poder fazer algo nesse 
sentido. Julio Küller concluiu lembrando de moção elaborada pelo Vereador Felipe 
Passos da qual não teve tempo em emendá-la, lembrando que o Município realizou 
chamamento público para médicos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e enfermeiros para 
o cuidado com o tratamento da COVID, porém esqueceu de psicólogos, chamando-os 
como voluntários, assim deseja que esse tratamento psicológico das pessoas seja visto 
com bons olhos pelo Poder Público, dando retorno aos mesmos pós COVID e pós morte 
de entes queridos. VEREADOR GERALDO STOCCO: Cumprimentou as presenças de Vitor 
Hugo e Eduardo, representando a Liga dos Profissionais de Educação Física, dizendo que 
desejaria muito que ambos utilizassem da Tribuna, solicitando assim agilização do 
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Senhor Presidente, quanto ao Projeto de Resolução 03/21, que libera a utilização da 
Tribuna Livre toda a sessão, para que representantes da população, de forma organizada 
exponham suas inquietações na Casa. Comentou sobre projeto em pauta nº 47/21 que 
dispõe sobre a disponibilização gratuita de kits de medicamentos para o tratamento 
precoce da COVID-19 na rede SUS do Município, durante o período de pandemia, citando 
que nas discussões que tem na Casa, vê ser comum alguns egos sendo levantados e 
debates indo para o lado pessoal, dizendo que não pode acontecer. Frisou que seu 
mandato se posiciona totalmente contra o tratamento precoce, ao fato da Prefeitura 
Municipal de Ponta Grossa investir dinheiro em um remédio que é tomado de forma 
irresponsável por muita gente, dizendo que quem toma não tem direito de incentivar 
uma cidade inteira a tomar algo sem eficácia, que já matou gente, que realmente, 
infelizmente não há consenso em toda a comunidade científica. Ressaltou que Ponta 
Grossa não realiza cirurgias simples, onde pessoas estão esperando na fila e todo o 
recurso que estão nesta Casa batalhando para comprar medicamentos. Entende que 
deveriam batalhar para aplicar os recursos nessas áreas, onde funciona, para aumentar 
a quimioterapia no Município. Ressaltou que os médicos do SUS já podem receitar esse 
tratamento e a pessoa tem a liberdade para tomar, sendo um fato. Lembrou que a 
ANVISA teve que proibir a venda desse medicamento sem receita, por conta do incentivo 
e estímulo que alguns grupos fazem. Salientou também que o Poder Público tem que 
investir em vacinas e insumos dentro das UTIS.  VEREADORA JOCE CANTO: Para estender 
a todos o convite para audiência publica de Ponta Grossa, referente à Frente Parlamentar 
do Pedágio, da Assembleia Legislativa do Paraná, amanhã a partir das nove horas, com 
lideranças da cidade e região, onde todos podem acompanhar pelas redes sociais da 
ALEP e TV Assembleia, considerando importante para discutir o modelo a ser implantado 
no Paraná. Falou sobre emenda que propôs junto com Josi e Geraldo, do auxílio 
alimentação de trezentos reais a ser concedido pelo Poder Executivo Municipal às 
pessoas que estão enfrentando dificuldades diante da pandemia, dizendo que estavam 
certos em propor a mesma, porque segunda-feira a Prefeitura publicou em diário oficial 
uma dispensa de licitação assinada pela Secretaria de Governo no valor de seiscentos mil 
reais para publicidade relacionada à pandemia da COVID-19. "Então não tem dinheiro 
para dar para o povo comer, mas tem dinheiro para publicidade, sendo que o Governo 
Federal e o Governo Estadual já estão fazendo publicidade relacionada à COVID". 
Perguntou qual a prioridade desse governo. Falou sobre a luta das mulheres, por direitos 
iguais, dizendo que começaram reivindicando direitos democráticos, como o acesso à 
educação, direito ao trabalho, liberdade sexual, intelectual, não somente ficar em casa 
cuidando dos filhos. Destacou que lutam contra a violência à mulher, lembrando da 
proteção da Lei Maria da Penha, ainda lutando por salários iguais, para ter direito à ter 
voz. Hoje se solidariza à Vereadora Josi do Coletivo, quanto ao fato de haver solicitado 
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na sessão passada, reflexão sobre o machismo institucional, dizendo que aqui tem 
sororidade, empatia, afeto entre mulheres. Em aparte a Vereadora Josi do Coletivo, disse 
que se a intenção da fala do Senhor Presidente em sessão anterior, era intimidar as 
mulheres ou no caso o mandato coletivo, à esse fato não se intimidarão, reiterando tudo 
o que disse na ocasião, dizendo ser fala didática, respeitosa para mulheres vereadoras, 
vereadores, funcionários da câmara e todos refletirem sobre essa questão do machismo 
instituticional estrutural, que muitas vezes não dão conta que existem nos discursos, que 
homens e mulheres tem que ter humildade para saber reconhecer, não sendo discurso 
personificado para algum funcionário, alguém desta Casa. Abordará de forma 
contundente contra o machismo, presente em todos os estágios, construído histórico e 
culturalmente e pior, de forma velada, porque muitas vezes não se dão conta de atitudes 
de discursos que se apresentam de forma subliminar. Ressaltou que as mulheres 
sobretudo mais pobres e negras, são a maioria na sociedade e a minoria em todos os 
parlamentos do Brasil, as primeiras a perder empregos diante de uma crise, o maior 
número de desempregadas diante de dificuldade econômica e sanitária. Citou entre 
outros, o exemplo político da vereadora negra, bisexual, ex-favelada que foi assassinada 
brutalmente no Rio de Janeiro, Mariele Franco, dizendo que a maioria das chefes de 
família são monoparentais mulheres, indagando se alguém conhece mais pais solteiros 
que mulheres mães solteiras, expondo que estruturalmente a sociedade está 
sacramentada para prejudicar a mulher. Como membro da Comissão de Direitos 
Humanos, Cidadania e Segurança, juntamente com Joce Canto, organizarão audiência 
pública sobre o tema do machismo estrutural e institucional na sociedade. Retomando, 
Joce Canto se direcionou à Missionária Adriana, dizendo pode não concordar totalmente 
com a fala da mesma nesta data, porém o tom e forma como falou, entende que foi 
perfeito, dizendo que mulher pode falar do jeito que quiser. VEREADOR LEANDRO 
BIANCO: "Uma ótima tarde, Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhoras 
Vereadoras, pessoal que nos acompanham nas galerias, que nos acompanham nas redes 
sociais, quero dar um boa tarde especial ao meu amigo Deputado Alexandre Amaro, que 
está acompanhando a sessão pelas redes sociais. Meus amigos, o Vereador Geraldo 
Stocco esteve aqui a pouco e iniciou seu discurso falando de respeito. Respeito? O 
Senhor vem falar de respeito? O Senhor vem falar de demagogia, o vereador mais 
demagogo desta Casa. Veja os projetos que o senhor apresenta, Vereador? Cadê a vacina 
que o senhor ficou de comprar? Cadê? Nunca mais o senhor comentou nada. Aí o senhor 
vem com palavras que não condizem com o nosso projeto, dizendo que as pessoas vão 
sair tomando por conta, vão morrer. Se as pessoas tomarem o gorozinho que o senhor 
faz e incentiva nas redes sociais, que o senhor posta lá bebendo um gorozinho, se elas 
tomarem em demasia vão morrer também. Também morrem, também ataca o fígado se 
beber demais. Então Vereador, o senhor tem que cuidar das suas palavras, se o senhor 
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se diz tão inteligente, mas não entra na sua cabeça que o nosso projeto não vai mexer 
com o dinheiro público, não entra né? Muito bem, eu gostaria de esclarecer alguns 
pontos já que vamos votar esse projeto tão importante para a nossa cidade, estamos 
tratando desse assunto e não de fimose Vereador, porque fimose é importante mas pode 
esperar. Agora as pessoas estão morrendo. Mais uma vez vou repetir, não somos contra 
a vacina, aprovar esse projeto não invalida ou vai dificultar a compra e aplicação das 
vacinas. Não será usado dinheiro público, verba que devem ser usadas para vacinas, 
nenhuma será usada para o tratamento. A aquisição do tratamento, foi feito uma 
emenda, a aquisição do tratamento, Doutor Zeca, dar-se-á com parcerias com o setor 
privado e se necessário do Governo Federal. Aí dizem assim, alguns não entendem, o que 
é o tratamento precoce? Tratamento precoce não é as pessoas saírem comprando 
medicação a torto e direito. Tratamento precoce é diferente daquele tratamento 
preventivo. Tratamento precoce se dá no início, ou tratamento imediato como é 
chamado. A pessoa começou a sentir o sintoma, febre, não é, aquela moleza no corpo, 
sintomas gripais, ela vai ao médico e o médico é que vai receitar para ela o que ele achar 
conveniente, ele que vai dizer. Tratamento não é só ivermectina, cloroquina, tratamento 
é zinco, é vitaminas, faz parte do tratamento. Não vamos esperar a pessoa entrar num 
quadro grave para tentar salvar a vida dela, intubando-a e pelo que eu vi a metade dos 
que são intubados é que sobrevivem. Nós sabemos que a infecção com o coronavírus 
tem duas fases: a reaplicação viral e a inflamatória, temos que tratar já na reaplicação 
viral, não permitindo que passe para a fase dois, onde a maioria não sobrevive. Aí muitos 
dizem assim, mas não tem comprovação científica, tem sim, vários estudos já foram 
realizados, mais de duzentos trabalhos, onde de sessenta e cinco a setenta por cento é 
eficiente e ainda que não tivesse, vamos a fatos de cidades como Chapecó, Brusque, 
Porto Feliz, Porto Seguro, Manaus, etc. conseguiram resultados extraordinários usando 
o tratamento precoce, o tratamento imediato. E outro, o tratamento não é obrigatório, 
nem a vacina é obrigatória, a pessoa toma de ela quiser. Mas a medicação causa lesões 
no fígado! Um jornal achou aí três ou quatro casos que supostamente tiveram lesões 
pela medicação em um país de mais de duzentos e dez milhões de habitantes e nesse 
caso, o grupo Globo que é o que o vereador assiste não é confiante e vocês sabem bem 
o porque. Ah! Mas ele diz assim, mas isso dá falsas esperanças. A esperança não é falsa. 
Quando a pessoa tem esperança, ela tem uma força que muitos desconhecem. A 
esperança é verdadeira e quando há esperança, Senhores Vereadores, até o placebo, o 
placebo, para quem não sabe é um capsulazinha com trigo e açúcar. Até o placebo 
aumenta em vinte e cinco por cento a chance de resultados positivos, está lá no Livro de 
Clínicas Médicas, mas as medicações do tratamento precoce tiveram resultados 
superiores a setenta por cento na diminuição do número de internamentos. Ah! Mas 
muitos órgãos não aprovaram. Sim, o problema é que a medicação é barata e não dá 
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muito lucro, além da questão política, obviamente a questão partidária. O Presidente da 
CFM, o Conselho Federal de Medicina, o Doutor Mauro Ribeiro disse que não é verdade 
a afirmação que o tratamento precoce é ineficaz, a autoridade máxima na medicina no 
país. Ele desmentiu essa falácia que o tratamento não é eficaz. Diante dos fatos, 
senhores, fatos, estamos falando de fatos, Chapecó praticamente zerou a UTI. Chapecó 
teve resultados extraordinários. Diante dos fatos e de tudo que falamos, eu peço 
respeitosamente aos nobres, a aprovação desse projeto tão importante. Uma 
oportunidade para a vida. Eu recebi da Vereadora Josi do Coletivo... Aparte cedido ao 
Vereador Dr. Zeca: "Eu quero dizer para vocês que eu acabei de voltar dum problema 
sério, fiz o tratamento precoce, não me arrependo de ter feito e acredito que se não 
tivesse feito não estaria aqui hoje. Ainda estou com dificuldade para falar, mas vou falar 
para vocês eu sou a favor do projeto realmente, acho que vai salvar muitas vidas, eu já 
prescrevi isso antes e agora prescrevo muito mais". Obrigado Doutor, com certeza 
Doutor, como médico a sua fala enriquece muito essa discussão. A Vereadora Josi do 
Coletivo me entregou aqui uma cartilha, dizendo que o TSE do Paraná multa o prefeito 
porque comprou remédio sem eficácia comprovada, mas vereadora, ele dispensou a 
licitação, por isso que ele foi multado, ele comprou sem licitação, e outra coisa, não tem 
nada a ver com o nosso projeto isso aqui, não tem nada a ver com o nosso projeto, não 
vai usar dinheiro público, não tem nada a ver isso aqui, espero que a senhora não tenha 
tirado cópia aqui na Câmara, aí está gastando dinheiro público, aí sim vai estar gastando 
dinheiro público em coisa que não é relevante. E outra questão também, a senhora me 
entregou aqui do Conselho Municipal de Saúde. Vereadora, a senhora aceita então fazer 
aqui um acordo, que a senhora só vai votar o que agrada o governo municipal? A senhora 
topa? Só votar o que o governo municipal quer, porque a senhora apresentou isso aqui 
como se fosse a vontade do Executivo. Vamos só fazer o que eles querem então, a gente 
não pode votar mais nada diferente. Totalmente irrelevante. Agradeço a todos, Senhores 
e peço mais uma vez... Aparte cedido ao Vereador Filipe Chociai: "Vereador, 
aproveitando essa oportunidade desviando um pouco do assunto, esclarecendo o 
questionamento que a Vereadora Joce fez, Vereadora nós não podemos aqui obscurecer 
os fatos. Primeiro, a senhora falou da emenda que foi proposta, o valor aplicado na 
publicidade pelo Poder Executivo não paga a emenda proposta, pelo contrário, são dois 
milhões de reais a mais, Mas isso não vem ao caso. Porque foi feita essa publicidade? 
Primeiro é bom destacar, o governo não tem nenhum contrato de publicidade ativo 
desde março de dois mil e vinte, se a senhora ler, conforme a publicação que a senhora 
fez no Diário Oficial, foi dispensa de licitação porque é de urgência. Qual é a finalidade 
da publicidade? É incentivar, é divulgar, é informar especialmente sobre a vacinação. 
Hoje está ocorrendo a vacinação e é feita de uma forma, podemos colocar, amadora 
apenas pelas redes sociais do Poder Executivo. As TVs, os rádios não colocam as 
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inserções do Poder Executivo só porque é de interesse público. Então esse projeto é para 
conscientizar as pessoas, o governo federal sim tem investimentos em publicidade, o 
governo estadual, inclusive a Assembleia Legislativa, mas não para atender aos 
interesses do Município. Essa publicidade é para informar aos pontagrossenses o 
trabalho do Executivo em relação em relação ao combate a pandemia e a prevenção. 
Não podemos distorcer os fatos, essa dispensa de licitação está dentro dos moldes da 
Lei nº 8.666 que prevê contratos e licitações. Então não podemos aqui desvirtuar essas 
questões que também são importantes, obrigado". Só gostaria de agradecer o apoio que 
temos recebido de médicos, pessoas que entendem do assunto, tem a mente aberta 
para mudar de opinião quando necessário, que tem nos apoiado nessa questão do 
projeto. Peço mais uma vez encarecidamente, e fico feliz, Vereador Stocco do senhor se 
interessar em operar a fimose aqui das crianças de Ponta Grossa, muito obrigado 
senhores". O Senhor Presidente comunicou haver recebido ofício da Justiça do Trabalho 
- Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, em relação à situação do dissídio coletivo 
de greve do transporte coletivo da cidade de Ponta Grossa, onde estará tirando 
fotocópias para encaminhar aos demais pares. Disse que à decisão não se faz necessária 
a leitura, informando já estar sendo efetuadas as fotocópias para conhecimento dos 
Senhores Vereadores. Foi colocado em discussão e aprovado requerimento apresentado 
pelo Vereador Geraldo Stocco, solicitando a inserção na Ata dos Trabalhos em sua 
íntegra, o pronunciamento proferido pelo Vereador Leandro Bianco no horário da 
Comunicação Parlamentar. Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, o Senhor 
Presidente anunciou a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA 
DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 35/21 (Vereador Leandro Bianco e outros), dispõe sobre 
a disponibilização gratuita de kits de medicamentos para o tratamento precoce da Covid-
19 na rede SUS do Município de Ponta Grossa, durante o período de pandemia, e dá 
outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 
Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, 
Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 
Balansin. Votaram contrariamente os Vereadores Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Joce 
Canto, Josi do Coletivo e Julio Küller. Ficam registradas as ausências justificadas das 
votações dos Vereadores Dr. Erick e Walter José de Souza - Valtão. EMENDA 
ADITIVA/MODIFICATIVA, de autoria dos Vereadores Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, 
Felipe Passos e Missionária Adriana: APROVADA, com votos favoráveis dos Vereadores 
Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, 
Felipe Passos, Filipe Chociai, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Leandro 
Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Votaram contrariamente os Vereadores 
Geraldo Stocco, Joce Canto, Josi do Coletivo e Julio Küller. Ficam registradas as ausências 
justificadas das votações dos Vereadores Dr. Erick e Walter José de Souza - Valtão. 
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EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno: RETIRADA, A 
PEDIDO DO AUTOR. Foi aprovado nesta oportunidade requerimento de lavra da 
Vereadora Joce Canto, solicitando a inserção em Ata da íntegra do pronunciamento 
proferido pelo Vereador Paulo Balansin, destinado à discussão do referido projeto, em 
aparte cedido pelo Vereador Filipe Chociai, como segue: "Obrigado Filipe, eu estou 
vendo que a gente está a duas horas discutindo isso aqui. Isso daqui, o médico, quem 
falou é o médico, o resto, ninguém entende nada, então virou pessoal. Quem é do 
Bonsolaro vota à favor, quem é contra o Bolsonaro, isso aí é no Senado, na Câmara 
Federal, e no Governo Estadual e agora aqui na Câmara, isso aí é uma vergonha nós ficar 
enganando o povo, duas horas discutindo isso. Eu peguei COVID, o médico me falou 
Paulo, vá lá e toma isso, eu não via a hora de chegar na farmácia e tomar todos os 
medicamentos que o médico falou, se pudesse tomar todos de uma vez eu tinha tomado. 
Então é fácil, quem nunca morreu ninguém, a minha mãe teve COVID, ficou quarenta 
dias e tomou esse remédio, tem oitenta e dois anos, então vamos parar de mascarar, de 
fazer sacanagem, de enganar o povo, pelo amor de Deus, nós fomos eleitos pelo povo, 
ficar enganando o povo, pegando salário do povo, ficar falando, quem nunca teve em 
casa? Vai lá, toma, eu, quando o médico falou, o Doutor Zeca fez exame, disse Paulo, 
você tem que tomar isso aqui, eu fui lá e tomei e estou aqui, o Doutor Zeca está aí e é 
testemunha viva, agora é fácil fazer politicagem, jogar contra o povo quem quer 
trabalhar. Então eu também quero que tenha vacina, eu daqui uma semana vou tomar, 
agora quem não vai tomar, tem gente que nunca vai alcançar, e hoje sessenta por cento 
quem está internado é quem tem menos de quarenta anos, vamos, chega de fazer 
sacanagem, de fazer politicagem, acabou isso aí. Será que não tem vergonha? Nós fomos 
eleitos pelo povo, pelo amor de Deus, eu estou aqui duas horas discutindo, quem não 
sabe pegar um ônibus, como é que vai falar do que é certo e o que é errado, pelo amor 
de Deus, chega de enganar o povo, está um monte de gente olhando nós nas redes 
sociais, fazer demagogia, nós somos todos adultos, todo o mundo tem nome aqui, tem 
sobrenome. Então, e tem gente que corre na Tribuna e fala os vereadores, quando falar 
de vereador aqui que é contra isso, é projeto muquirana, o cara tem que falar o nome, é 
o Julio, é não sei quem, não sei quem, eu tenho nome, eu não vou mais aceitar vereador 
vir aí sem escrúpulos e falar é, o vereador está fazendo demagogia, eu não preciso fazer 
isso, tive dois mil e trezentos votos com quem me conhece, eu ando o dia inteiro no 
bairro. Então, agora estão dizendo quem vai pagar, quem vai comprar, isso aí depende 
de cada um, de cada situação. Então chega de fazer malandragem, conversar fiado, pô, 
tem gente morrendo, tem gente morrendo. Nós do Operário, compramos quatrocentas 
cestas básicas e estamos doando. Quem de vocês aqui aceita comprar vinte cestas 
básicas? Eu esse mês já comprei dezesseis cestas básicas, de dinheiro meu. Agora você 
ficam falando, dinheiro dos outros fica fácil doar, é fácil, quero ver doar do que é de 
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vocês. Então nós temos que respeitar quem vota na gente e chega de conversa fiada 
nesta Câmara. A eleição acabou, tem gente que não é consciente disso, acabou, eu sou 
Bolsonaro, mas quem é PT eu respeito. Eu tenho o Aliel que é de esquerda, é um grande 
deputado, meu amigo, eu parabenizo o Aliel, é um cara que traz dinheiro, ele é 
independente de quem está no poder. Agora a Professora Elizabeth, a Professora 
Elizabeth é isso, é aquilo, é uma pessoa capacitada, uma pessoa honesta. Então nós 
temos que parar de fazer sacanagem aqui na Câmara, todo o mundo tem vergonha de 
falar, eu não me elegi por redes sociais, não devo nada para ninguém, não tenho 
processo nenhum e se tiver que responder eu respondo, nós temos que ser responsáveis 
pelos nossos atos. Chega de picaretagem aqui, enganar os outros com discurso mal 
falado. Depois a gente sai na rua aí e os caras ficam cobrando, ah, mas você votou contra. 
Eu voto à favor, é que nem, e já vou adiantar, eu sou presidente da Comissão de 
Corregedoria, eu votei pelo arquivamento do Felipe e vou, hoje vai sair porque? Todo o 
mundo falou, ah, o Felipe é isso, o Felipe é aquilo, então chega de demagogia, chega de 
demagogia, o problema sexual é de cada um, a pessoa... (momento em que a Vereadora 
Joce Canto solicitou questão de ordem, tornando inaudível), ...falou, então chega de 
demagogia, obrigado Filipe". Foi aprovado pedido verbal do Vereador Ede Pimentel, para 
se ausentar a fim de participar de reunião junto à Excelentíssima Senhora Prefeita 
Municipal. PROJETO DE LEI Nº 39/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 8.897, de 
18/05/2007: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 
Daniel Milla Fraccaro, Divo, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo 
Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio 
Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as 
ausências justificadas das votações dos Vereadores Ede Pimentel, Dr. Erick e Walter José 
de Souza - Vatão. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 308/20 (Vereador 
Sebastião Mainardes Júnior), denomina de ELISEU ALVES DA COSTA a Rua nº 30 do 
Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, ficando 
registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Ede Pimentel, Dr. Erick 
e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 02/21 (Vereador Julio Küller), 
promove alteração na Lei nº 10.620, de 30/06/2011, conforme especifica: APROVADO, 
com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 
Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 
Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, 
Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das 
votações dos Vereadores Ede Pimentel, Dr. Erick e Walter José de Souza - Valtão. 
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, conforme especifica: 
APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 
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Ede Pimentel, Dr. Erick e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 31/21 (Poder 
Executivo), 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: APROVADO, com votos 
favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Pastor 
Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da 
Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 
Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações 
dos Vereadores Ede Pimentel, Dr. Erick 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 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: APROVADO, 
com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 
Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 
Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, 
Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das 
votações dos Vereadores Ede Pimentel, Dr. Erick e Walter José de Souza - Valtão. O 
Senhor Presidente autorizou ao Vereador Ede Pimentel a se reintegrar à presente sessão. 
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 22/21 (Vereador Felipe Passos), 
reconhece a prática de atividades e exercícios físicos como essenciais para a população 
de Ponta Grossa em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa 
finalidade, bem como em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por 
moléstias contagiosas ou catástrofes naturais: APROVADO, ficando registrados o voto 
contrário da Vereadora Josi do Coletivo, bem como as ausências justificadas das votações 
dos Vereadores Dr. Erick e Walter José de Souza - Valtão. Manifestando-se em Questão 
de Ordem, o Vereador Filipe Chociai informou a todos que através de decisão do Poder 
Judiciário, a Comissão Processante instalada nesta Casa tentou ouvir na data anterior as 
testemunhas que estavam programadas, apresentadas pela defesa do Vereador Walter 
José de Souza - Valtão. Registrou que a defesa alegou, onde já havia solicitado e foi 
deferido, para que a comissão tivesse responsabilidade em intimar as testemunhas e 
pediu também o indeferimento das testemunhas apresentadas pela acusação. Disse que 
o mandato de segurança foi impetrado na data de ontem na Fazenda Pública de Ponta 
Grossa, onde recebeu com felicidade a decisão, em que a Meritíssima Juíza cita inexistir 
determinação legal sobre a forma de intimação das testemunhas arroladas, assim como 
inexiste determinação legal de que o rol de testemunhas sejam apresentados na 
denúncia, completando ainda que a norma legal não impõe a apresentação do rol das 
testemunhas a serem ouvidas, ao passo que na apresentação da defesa prévia pelo 
denunciado, este deverá indicar as provas e produzir e arrolar as testemunhas, ou seja, 
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a comissão, como afirmou está agindo dentro da legalidade, cujos trabalhos estão 
corretos, colocando que o Poder Judiciário ao deferir a liminar provocada pela defesa do 
Vereador Valtão que  se manifestou, dá respaldo de outro poder que está incentivando 
e garantindo os trabalhos desta comissão. Reforçou a responsabilidade e seriedade na 
condução desses trabalhos, agradecendo ao Departamento Jurídico que está auxiliando 
a comissão. PROJETO DE LEI Nº 24/21 (Vereador Dr. Erick), promove alterações na Lei nº 
12.749, de 15/03/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade do plantio de árvores nos 
passeios para a expedição de certificado de conclusão de obra, conforme especifica: 
APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla 
Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, 
Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do 
Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam 
registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Erick e Walter José 
de Souza - Valtão. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 115/21, do 
Vereador Daniel Milla Fraccaro; 116/21, do Vereador Izaias Salustiano; 117/21, dos 
Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, 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 Farmaceutico, Missionária Adriana, Pastor 
Ezequiel Bueno e Paulo Balansin; 118/21, do Vereador Julio Küller; 119/21, do Vereador 
Jairton da Farmácia e Indicações nºs 357/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 358, 365, 
367/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 359/21, do Vereador Julio Küller; 360/21, do 
Vereador Felipe Passos; 361, 362, 363, 364/21, do Vereador Ede Pimentel; 366/21, do 
Vereador Leandro Bianco. Finda a votação da Ordem do Dia e não havendo vereadores 
inscritos para o Pequeno Expediente, o Senhor Presidente acatou o pedido verbal feito 
pelo Vereador Leandro Bianco, destinando um minuto de silêncio em homenagem 
póstuma aos passamentos do Radialista Alfredo Gaioski (Polaco), e demais pessoas que 
perderam suas vidas em decorrência da COVID, ficando encerrada a presente sessão e 
convocados os Senhores Vereadores para a próxima, dia dezenove do mês em curso, 
segunda-feira, no horário regimental, 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 
quatorze de abril de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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