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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 19/04/2021 

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) 

  

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) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

WALTER JOSÉ DE SOUZA -VALTÃO 

(PRTB)  

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 
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TRIBUNA LIVRE: Associação Medica de Ponta Grossa,  defende que o mais importante no tratar das doenças 

é a prevenção, e que o tratamento precoce divide opiniões entre os médicos, onde defendem sua eficácia ou 

não, defende ser a opção do médico de tratar ou não com este tratamento imediato, expõe dados os quais 

defende o uso do tratamento imediato frente o covid-19, comenta haver síndromes pós covid-19 que também 

lesiona a saúde da população, comenta que é natural em toda a esfera da medicina pessoas possuírem 

desempenhos negativos com o uso de remédios, reforça o pedido de autonomia aos médicos de utilizar-se desse 

tratamento, se posiciona a favor do tratamento precoce do covid-19. 

 COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA ADRIANA JAMIER DA SILVA - MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE):Comenta sobre a vacinação de sua mãe e se posiciona a favor da vacinação, agradece 

as equipes da saúde, comenta sobre centro de atendimento pós-covid19, relembra surgir sequelas físicas e 

emocionais, reforça a intenção do tratamento imediato, de promover quadros de recuperação, se posiciona 

contra a automedicação, sem prescrição, que busca a legalidade para a disponibilização deste remédio, pede 

ajuda a todos os vereadores em busca da aprovação deste projeto. 

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

comentando que esteve com a prefeita e entregou abaixo assinado dos empresários, pede a população ajuda a 

fim de não aglomerar,  a fim de que se mantenha os comércios abertos, comenta monção de aplauso a guarda 

municipal, relembra ser o dia do exército brasileiro, relembra ações e parabeniza ao exército brasileiro,  

comenta lei de autoria própria a fim de homenagear os veteranos, relembra o auxílio do exército brasileiro na 

vacinação, concede parte a vereadora Joceméuri Cora Canto – Joce Canto (PSC), está também parabeniza a 

organização do exército no que diz respeito ao auxilio na vacinação, com a palavra novamente o vereador 

Ezequiel Marcos Ferreira Bueno – Pastor Ezequiel (AVANTE), comenta estar triste, que respeita a opinião 

de todos, reforça que no projeto do tratamento precoce não irá utilizar dinheiro público, mas mesmo que o 

utilizasse seria a favor pois objetiva salvar vidas, reforça que são médicos que irão prescrever a medicação, 

que o tratamento é precoce, não preventivo, reforça estar tranquilo que fará o que for possível a fim de ajudar 

e salvar vidas. 

VEREADOR FELIPE RAMON PASSOS – FELIPE PASSOS(PSDB): Inicia agradecendo a explanação 

do tema pela Associação dos Médicos, defende que o projeto visa disponibilizar esse tratamento para a 

população, comenta reunião sobre o tema, salienta que muitas secretarias sofrem a falta de recursos 

ocasionado pelo desvio de recursos para o enfrentamento pandêmico, questiona aos vereadores contra o 

projeto sobre qual seria suas atitudes frente aos sintomas do vírus, e que deve ser consultado ao médico, 

reforça que não será utilizado dinheiro público, e repreende mensagens em mídias sociais a fim de distorcer o 

assunto, comenta pedido de anistia de trabalhadores de transporte e pequenos empresários sobre taxas 

cobradas em 2020, comenta sugerir também a prefeita diz respeito ao projeto de doação de alimentos nos 

locais de vacinação, relembra sobre projeto no qual diz respeito a faixa de contenção especifica para 

motocicletas e bicicletas, comenta ideia já haver em várias cidades e evita novos acidentes, pois possibilita 

mais segurança, é concedida parte ao vereador Erick Camargo – Dr. Erick (PSDB), que parabeniza o projeto, 

diz ja ter visto essas faixas especiais e isso permite maior segurança e organização no trânsito, novamente 

com a palavra vereador Felipe Ramon Passos – Felipe Passos (PSDB), reforça o resultado que é o aumento 

de segurança, pede para que as comissões acelerem os pareceres viso que o projeto é do ano passado. 

VEREADOR LEONILTOM ANTONIO CARNEIRO – LEO FARMACÊUTICO (PV): Parabeniza o 

projeto anteriormente citado, demostra ter projeto semelhante que iria apresentar, comenta sobre analise do 

trabalho com a população, e comenta haver muitas cobranças e deve dar resposta aos eleitorados, comenta 

haver registro de tudo a respeito de cada pedido feito na tribuna, e que buscará saber sobre o resultado das 

monções, comenta que há pedidos que não foram atendidos, comenta possuir respostas sempre semelhantes a 

seus pedidos, reforça o desejo de poder demonstrar o atendimento de seus pedidos, concede parte ao vereador 

Izaias Salustiano(PSB), que comenta haver muitos funcionários públicos que utilizam-se da situação de 

pandemia não dão respostas ou não fazem seu trabalho, diz compreender a situação da pandemia mas há uma 
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espera  absurda para atendimento. Com a palavra novamente o vereador Leoniltom Antonio Carneiro – Leo 

Farmacêutico (PV) que concede a palavra a vereadora Josiane Kieras – Josi do Coletivo (PSOL), esta 

comenta ter apresentado pequeno expediente referente a castrações e concorda que há assunto mais 

emergenciais e exigem velocidade, com a palavra novamente o vereador Leoniltom Antonio Carneiro – Leo 

Farmacêutico (PV), agradece a prefeitura pela vacinação, que está sendo efetuado na cidade, parabeniza o 

poder executivo. 
VEREADORA JOSIANE KIERAS – JOSI DO COLETIVO (PSOL): Lembra ser o dia do índio, e que o 

PSOL considera a data 7 de Fevereiro, expõe dados sobre exploração e apropriação de terras indígenas, 

reforça o aumento de casos no atual mandato, se solidariza a luta dos povos indígenas, comenta sobre 

tragédia envolvendo populações sem-terra, comenta ter relação ao mandato do atual presidente, comenta 

haver grande número de brasileiros passando fome, comenta também o trabalho dos trabalhadores sem-terra 

que fornece e doa alimento a famílias em vulnerabilidade social, cita números relacionados a doações, 

comenta campanhas e ações efetivadas pelo movimento dos trabalhadores sem-terra, reforça defender 

direitos. 

VEREADOR FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI- FILIPE CHOCIAI (PV): Comenta ter sido vacinados 

pelo Secretário  da Saúde do Paraná onde foi destacado de forma positiva o procedimento de vacinação, e a 

quantidade de vacinados, comenta que na data  de hoje iniciou o cadastramento do vale mercado, que foi 

informado uma surpreendente demanda, mesmo que se esperasse quantidade expressiva de pessoas, comenta 

que buscou-se melhor organização, destaca a organização e que foi informado que há pessoas a fim de burlar 

e usufruir deste direito que não lhes pertence, é concedida parte ao vereador Julio Francisco Schimanski 

Kuller – Julio Kuller (MDB), que comenta que estava esperando uma resposta a respeito deste ocorrido, 

comenta que hoje houve o limite da desorganização, considera “barbaridade”, e comenta haver pessoas 

esperando desde a madrugada, comenta que houve muita desorganização e que ficou feliz que já foi 

respondido a respeito disto, promete sempre cobrar o governo, é concedida parte a vereadora Josiane Kieras – 

Josi do Coletivo (PSOL), reforça a fala do vereador anterior, comenta sobre a ampliação de locais de 

cadastramento, com a palavra novamente vereador Filipe de Oliveira Chociai – Filipe Chociai (PV), reforça 

ter sido admitido não haver preparo até então, e defende que essa situação evidenciou a necessidade da 

população, e reforça ser uma medida emergencial e que isso costuma ocorrer nesse tipo de situação, comenta 

que o importante é o atendimento da população, deixa registrado pedido de suspenção da comissão por 

pedido de vereador Walter José de Souza - Valtão (PRTB) e que o poder judiciário não acatou pedido da 

defesa, e isto significa que a comissão está agindo de acordo com a legalidade. 
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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. 

Votação Nominal – Aprovado – 11 Votos Favoráveis – 5 Votos Contrários - 1 Abstenções  

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 39/2021: 

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

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM SEGUNDA 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. 

Votação Nominal – Aprovado – 14 Votos Favoráveis – 1 Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR DR. ERICK 
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Projeto de Lei Ordinária nº 24/2021: 

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. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR 

Projeto de Lei Ordinária nº 306/2020: 

Denomina de PROFESSORA NADIR MAINARDES CARNEIRO a Rua nº 28 do Residencial Jardim Royal, 

na 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 – 15 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 27/2021: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00, e dá outras 

providências. 

  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade  

                         CFOF   - Favorável 
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Votação Nominal – Aprovado – 16 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 120/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao GCM Abel Pedroso Júnior e sua equipe GETAM Alfa, que ao longo dos anos tem 

prestado relevantes serviços à comunidade.  

  

Nº 121/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao GCM Marcos Leonardo Gebieluca e sua equipe GETAM Alfa, que ao longo dos anos 

tem prestado relevantes serviços à comunidade.  

  

Nº 122/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 
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A ser encaminhada ao GCM João Henrique Guzzoni e sua equipe GETAM Alfa, que ao longo dos anos tem 

prestado relevantes serviços à comunidade.  

  

Nº 123/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao GCM Leodir da Chary e sua equipe GETAM Alfa, que ao longo dos anos tem prestado 

relevantes serviços à comunidade.  

  

Nº 124/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao GCM Paulo Rosa Postanovski e sua equipe GETAM Alfa, que ao longo dos anos tem 

prestado relevantes serviços à comunidade.  

  

Nº 125/2021 do Vereador JULIO KULLER,  

MOÇÃO DE APELO 

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. 

  

Nº 126/2021 dos Vereadores DIVO, IZAIAS SALUSTIANO e PAULO BALANSIN, MOÇÃO DE APELO 

MOÇÃO DE APELO 

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  .  

  

Nº 127/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO,  

MOÇÃO DE APELO 

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.  
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Nº 128/2021 do Vereador EDE PIMENTEL,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida as empresas Grupo Unium Sindiponta, Engle do Brasil, Grupo Águia, Sindimadeira, Sindimetal, DAF, 

Coopagrícola, Arauco, Makita, Crown Embalagens, LP Brasil, Tetra Pak, Yara Brasil Fertilizantes, em Ponta 

Grossa.  

  

Nº 129/2021 do Vereador GERALDO STOCCO,  

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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. 

Total de Monções - 11 

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

Vereador Ezequiel Marcos Ferreira Bueno – Pastor Ezequiel (AVANTE) - 5 

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

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

Vereador Edelmar Pimentel – Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Geraldo Stocco Filho – Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereadores Divonsir Pereira Antunes – Divo (PSD), Izaias Salustiano (PSB) e Paulo Roberto Balansin 

– Paulo Balansin (PSD)- 1 
  

INDICAÇÕES 

  

Nº 368/2021 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 tampa de bueiro/boca de lobo na Rua Herculano de Freitas em frente ao nº 65 no 

Bairro Órfãs, nesta cidade. 
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Nº 369/2021 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 tampa de bueiro/boca de lobo na Rua Herculano de Freitas em frente ao nº 63, no 

Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 370/2021 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 tampa de bueiro/boca de lobo na Rua Coronel Fabrício Vieira esquina com a Rua 

Pastor Pita no Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 371/2021 da Vereadora JOCE CANTO, 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 a manutenção asfáltica da Rua Luiz Migliorini, entre a Rua Edilson de Araújo e a Rua Germano 

Justus, Parque dos Pinheiros - Uvaranas. 

  

Nº 372/2021 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 poda de árvores na Rua Rua Javert Ribeiro da Fonseca esquina com a Rua Enfermeira Adelaide 

Pareta no Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 373/2021 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 Cheripas, no 

Bairro de Olarias. Essas são as razões pelas quais apresentamos esta Proposição, esperando a compreensão e 

apoio dos Nobres Pares para a sua aprovação. 

  

Nº 374/2021 do Vereador DIVO,  Indico  Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regime Interno, após a 

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentissimo Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência e determine aos departamentos competentes da  municipalidade para que seja feita uma pista de 

caminhada na praça Olivio Romão de Souza que fica entre as rus Prof° Plácido Cardon, rua Daniel José da 

Silva, rua Antenor Lourenço de Oliveira e Corstiaan Hagers no Shangrila bairro Contorno. 
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Nº 375/2021 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 R. Geni de Jesus Souza Ribas, em Oficinas, neste 

Município. 

  

Nº 376/2021 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 R. Nicolau Borochok Massalak, na Chapada, 

neste Município. 

  

Nº 377/2021 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 R. Jacob Nadal, no Jardim Carvalho, neste 

Município. 

  

Nº 378/2021 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 uma lombada elevada na R. Vila Velha, no Contorno, neste Município. 

  

Nº 379/2021 do Vereador DR. ERICK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

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

manutenção e inclusão da Rua Jardim Botânico, altura do número 42, Bairro Gralha Azul, no plano de 

pavimentação de Ponta Grossa. 

  

Nº 380/2021 do Vereador DR. ERICK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

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

instalação de redutor de velocidade na forma de lombada na Rua José Borato, 321, Monte Belo, Bairro 

Contorno. 
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Nº 381/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

solicitar a Manutenção nas Ruas Zacarias próximo ao numero 91 e Rua Pedro Simão no bairro Pimentel, e 

serviço de Roçada nos pontos de ônibus do referido bairro. 

  

Nº 382/2021 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 uma a instalação de um ponto de ônibus na R. David Tozetto, nas proximidades do 

n.º 280, no Neves, neste Município. 

  

Nº 383/2021 do Vereador EDE PIMENTEL, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

objetivando o cascalhamento e patrolamento na Rua Eurides Maciel de Souza nº 35, no Lagoa Dourada, Bairro 

Neves, nesta cidade. 

  

Nº 384/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO, Indico a Mesa Executiva, de acordo com o que 

faculta o art. 107, do Regimento interno (Resolução Nº301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

oficiado à Excelentíssima Prefeita Municipal, para que solicite a reabertura do Posto de Saúde Agostinho 

Brenner, localizado no bairro Maria Otília. 

  

Nº 385/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO, Indico a Mesa Executiva, de acordo com o que 

faculta o art. 107, do Regimento interno (Resolução Nº301), após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

oficiado à Excelentíssima Prefeita Municipal, para que solicite o retorno da médica, Dra. Celia Pryzbysewski 

para que volte a atuar no Posto de Saúde Agostinho Brenner, localizado no bairro Maria Otília. 

  

Nº 386/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando o Patrolamento e Cascalhamento de Paulo Wagnitz entre as ruas José Pedro S Godoy, 

e João Ditzel, na Vila Nossa Senhora das Graças. 
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Nº 387/2021 do Vereador DIVO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do  art. 107 do Regimento Interno, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade para que seja feita uma ligação entre 

bairros final da av. Anitta Garibaldi na vila Margarida até a rua Ercilio Eslavieira no parque Nossa Senhora das 

Graças.   

  

Nº 388/2021 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 manutenção da Rua  Luiz Migliorini entre a  Rua Germano Justus e a Rua Leopoldo 

Lopes no Parque dos Pinheiros. 

  

Nº 389/2021 do Vereador DIVO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do  art. 107 do Regimento Interno, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade para que seja feita uma operação 

bairro nas vilas Romana, Shangrila, Santo Antonio, Cristina e Hilgemberg. 

  

Nº 390/2021 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 Coronel Alcebiades de Miranda em 

frente ao Nº 33, ou em outro trecho dessa via, na Vila Parque Nossa Senhora das Graças. 

  

Nº 391/2021 do Vereador DIVO, Indico à Mesa Executiva, nos termos do  art. 107 do Regimento Interno, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade para que seja feita uma lombada na 

rua Portugal em frente ao numero 491, esquina com a av. Aldo Vergani com José Joaquim de Maia, no Jardim 

Europa, devido ao grande aumento no fluxo de veículos que passam por esta citada via em alta velocidade 

causando assim grande perigo aos moradores que ali residem. 

  

Nº 392/2021 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 da iluminação pública na Rua Atobá, ao final com a Rua Arambé, Colonia Dona Luiza. 
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Nº 393/2021 do Vereador DR. ZECA, 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 

operação Patrolamento  e Tapa Buraco da Rua Tobias Moscoso, em frente ao número 397 no Bairro Ronda, 

nesta cidade.  

  

Nº 394/2021 do Vereador DR. ERICK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

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

manutenção da ponte situada sobre o rio Guarituba, no Povoado Barra Preta, em Itaiacoca. 

  

Nº 395/2021 do Vereador DR. ERICK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

que determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção da 

Rua professor Coelho e Souza, 316, Vila Raquel. 

  

Nº 396/2021 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 para 

Asfaltamento da via denominada rua Otávio Palhano - Boa Vista 

  

Nº 397/2021 do Vereador DR. ERICK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

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

manutenção da Rua Leonor Cavagnari Maciel, bairro Jardim Maracanã 

  

Nº 398/2021 do Vereador DR. ERICK, Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

que determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção de 

um bueiro situado na Rua Décio Vergani 507 (ao lado do 517), em frente a farmácia Hiperfarma, no Bairro 

Uvaranas. 

Total de Indicações - 31 

Vereador Edelmar Pimentel – Ede Pimentel (PSB) - 6 
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Vereadora Joceméuri Cora Canto – Joce Canto (PSC) - 1 

Vereadora Adriana Jamier da Silva - Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) -  1 

Vereador Divonsir Pereira Antunes – Divo (PSD) - 4 

Vereador Julio Francisco Schimanski Kuller – Julio Kuller (MDB) - 5 

Vereador Erick Camargo – Dr. Erick (PSDB) - 6 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

Vereador Ezequiel Marcos Ferreira Bueno – Pastor Ezequiel (AVANTE) - 2 

Vereador Jairton Nicoluzzi – Jairton da Farmácia(DEM) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

JVereador José Carlos Sahagoff Raad – Dr. Zeca (PSL) - 1 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 16 de abril de 2.021. 

  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

               Presidente                                                  1º Secretário 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Inicia questionando o motivo de mercados e outros 

da mesma esfera não podem abrir aos domingos, comenta que para os pequenos comércios o faturamento é maior 

aos domingos, e que foi informado que pequenos estabelecimentos poderiam funcionar, e comenta que houve 

viaturas buscando fechar esses estabelecimentos, comenta tal situação ser um absurdo, reforça que o objetivo é 

os estabelecimentos do bairro funcionar, comenta ter protocolado monção de apelo referente a este assunto. 

VEREADOR EDELMAR PIMENTEL – EDE PIMENTEL (PSB): Passa a palavra para o vereador Geraldo 

Stocco Filho – Geraldo Stocco (PSB), Comenta ser triste a situação relatada pelo vereador anterior, comenta que 

a multa deve ser revista, comenta sobre o posicionamento de seu mandato e que a discussão foi produtiva, reforça 

ser um mandato transparente e que possuem o dever de informar as pessoas, comenta que a mesa diretora poderia 

regulamentar a questão da tribuna livre, que pessoas ainda não puderam utilizar, pede para que seja aprovado 

seu projeto e que a mesma seja liberada. Com a palavra novamente o vereador Edelmar Pimentel – Ede Pimentel 

(PSB), parabeniza a prefeita por atender o pedido de comerciantes e donos de bares, reforça estar pensando no 

benefício dos trabalhadores que dependem deste comercio, e que apesar de críticas continuará lutando por essa 

classe, reforça a intenção de se fortalecer os trabalhos, e comenta sobre setores relacionado a clubes sociais.  

VEREADORA JOCEMÉURI CORÁ CANTO – JOCE CANTO (PSC): Reforça a importância do trabalho 

para os músicos, comenta sobre recebimento de imagens de ambulâncias paradas em pátio e questiona o 

motivo de estarem paradas, parabeniza a organização referente a vacinação, defende que a oposição deve 

mostrar outro lado a fim da gestão errar menos. 
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VEREADOR ERICK CAMARGO - DR. ERICK (PSDB): Comenta que a respeito das ambulâncias é 

importante o esclarecimento, passa a palavra ao vereador Felipe Ramon Passos – Felipe Passos (PSDB), comenta 

carta na qual critica o marxismo. 

VEREADOR FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI – FILIPE CHOCIAI (PV): Concede a palavra ao 

vereador Leoniltom Antonio Carneiro – Leo Farmacêutico (PV), a fim de concluir sua fala da tribuna, comenta 

ter buscado informações sobre os especialistas médicos em Ponta Grossa, diz não ter conseguido essas 

informações, que pessoas necessitadas não conseguem consultas com especialistas. 
ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dt
Reuniao=19/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=  

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

          Aos dezenove 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 Dr. Erick - Primeiro 
Secretário e Pastor Ezequiel Bueno - Segundo Secretário, fazendo parte da Mesa o 
Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente, com as ausências justificadas dos Vereadores 
José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" e Vereador 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 243/21-GP, comunicando a 
indicação do Vereador Filipe Chociai, para exercer a função de Líder do Governo 
Municipal junto à esta Casa de Leis. Of. nº 315/21-GP, encaminhando o Relatório de 
Atividades desenvolvidas pelo Poder Executivo durante o exercício de 2.020. 
Manifestaram em Questão de Ordem as Vereadoras Missionária Adriana e Josi do 
Coletivo, respectivamente, para dar as boas vindas ao Dr. Francisco Barros e saudar a 
presença do Vereador De Leon de Carambeí (PDT), prestigiando a presente sessão. DO 
VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 56/21, dispõe sobre a garantia ao 
atendimento preferencial e/ou exclusivo no âmbito municipal e dá outras providências. 
DOS VEREADORES LEANDRO BIANCO, FELIPE PASSOS, MISSIONÁRIA ADRIANA E LÉO 
FARMACÊUTICO - Substitutivo Geral ao Projeto de Lei nº 54/21, dispõe sobre a 
transparência e rastreamento das doses de vacinas e penalidades a serem aplicadas pelo 
não cumprimento da ordem de vacinação dos grupos prioritários, de acordo com a fase 
cronológica definida no Plano Municipal de Imunização contra o Coronavírus. DO 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=19/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=19/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
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VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de Aplauso nº 130/21, dirigida ao senhor Popke 
Ferdinand Van Der Vinne, presidente do Sicredi Campos Gerais PR/SP, pela inauguração 
da 5ª agência em Ponta Grossa. DA VEREADORA JOSE CANTO - Moção de Aplauso nº 
131/21, DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Sugestão Legislativa nº 132/21, à 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, ELIZABETH SILVEIRA 
SCHIMDT, para que determine a realização de estudos e posterior encaminhamento de 
Projeto de Lei à esta Câmara Municipal, objetivando anistiar as taxas de competência do 
Município aos permissionários do transporte público individual por táxi e de 
autorizatórios de veículos do transporte escolar, desde 2020 e durante o período 
vigorarem os decretos de calamidade e as leis que dispõem sobre medidas emergenciais 
de prevenção e enfrentamento do novo Coronavírus (Covid-19), bem como  para avaliar 
a anulação de tributos das micro e pequenas empresas, no mesmo período. DO 
VEREADOR PASTOR EXEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 133/21, a ser encaminhada 
à AMEC - Associação dos Militares Estaduais Dos Campos Gerais, na pessoa da Presidenta 
Dirce Schactae Fornazari - 2º SGT, pelo aniversário de 15 anos da associação, a se 
comemorar no dia 29 de abril de 2021. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de 
Aplauso nº 134/21, dirigida à Escola Adventista de Ponta Grossa, na pessoa do seu 
representante, diretor Sr. Emerson Motta, estendendo á todos colaboradores, como 
professores, coordenadores, funcionários, etc. por acreditarem na cidade de Ponta 
Grossa, investindo na construção de uma belíssima e moderna escola, com um serviço 
de excelência na educação de nossas crianças inclusive neste momento tão difícil que 
estamos,(pandemia Covid -19) conseguiram manter a qualidade no ensino virtual. DO 
VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção de Aplauso nº 135/21, ao Sr. FRANCISCO TERASAWA, 
por vencer o prêmio 'Personagem Soja Brasil'. DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - 
Moção de Aplauso nº 136/21, dirigida ao PASTOR JOSÉ POLINI, Presidente da Igreja 
Evangélica Assembleia de Deus em Ponta Grossa/PR., como reconhecimento a sua 
Jubilação, bem como pelos relevantes trabalhos de evangelização realizados em nosso 
Município. Moção de Aplauso nº 137/21, dirigida ao PASTOR PERCI FONTOURA, pelos 
serviços prestados na Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus do Paraná 
(CIEADEP), em especial pelo trabalho desenvolvido em nosso Município como líder das 
Igrejas Assembleia de Deus no Estado do Paraná. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de 
Aplauso nº 138/21, a ser encaminhada para a empresa KMM Engenharia de Sistemas, 
empresa ponta-grossense há mais de vinte anos no mercado de soluções integradas, 
personalizadas e tecnológicas para logística, aqui representada pelos seus diretores e 
todos os seus colaboradores em reconhecimento e gratidão pela doação de 8,7 
toneladas de alimentos para as famílias afetadas pela pandemia da COVID-19. DO 
VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Apelo nº 139/21, à Excelentíssima Senhora 
Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência solicite aos órgãos 



 

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

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

competentes para que haja a reabertura  da Unidade Básica de Saúde Antonio Shwanzee. 
DA VEREADORA JOCE CANTO - Moção de Apelo nº 140/21, à Excelentíssima Senhora 
Prefeita Municipal, para que una esforços buscando a imediata reabertura da Unidade 
Básica de Saúde  Antônio Schwanzee, localizado na Rua São Mauro, Núcleo Santa Luzia, 
nesta cidade de Ponta Grossa/PR, para atendimento aos moradores da região. Moção de 
Apelo nº 141/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, apelo ao Executivo 
Municipal a supressão da proibição de música ao vivo, conforme o decreto nº 18.850 de 
14 de abril de 2021. O Senhor Presidente colocou em discussão e votação, tendo sido 
aprovado requerimento do Vereador Dr. Zeca, justificando sua ausência em função de 
estar fazendo exames em decorrência da COVID-19. Aberto espaço para a TRIBUNA 
LIVRE, foi cedida a palavra ao Dr. Francisco Pereira Barros Neto, Presidente da Associação 
Médica do Paraná, o qual discorreu sobre tratamento precoce em face da tramitação do 
Projeto de Lei nº 35/21, constante da Ordem do Dia, o qual 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. Em seguida se colocou à disposição respondendo aos 
questionamentos dos Vereadores que o interpelaram, Leandro Bianco, Filipe Chociai, 
Daniel Milla Fraccaro, Geraldo Stocco e Divo. Manifestaram-se na COMUNICAÇÃO 
PARLAMENTAR: VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Iniciou referendando e 
agradecendo a participação do Dr. Francisco Pereira Barros Neto na Tribuna Livre, 
destacando ser um homem que tem nome honrado na área em que atua, o qual é Diretor 
Técnico do Instituto de Sono dos Campos Gerais, Presidente da Associação Médica de 
Ponta Grossa e Diretor Técnico da Zero Um Saúde. Deixou registradas, das Sagradas 
Escrituras: I João Capítulo III, versículo 17 e 18: "O nosso Mestre Jesus nos ensinando, se 
alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer 
dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, 
nem de boca, mas com ação e com verdade". Relatou a vacinação que ocorreu no 
núltimo domingo na cidade, onde por volta de meio dia levou a sua mãe para receber a 
dose, destacando ser à favor, dizendo que tem que haver mais esperança num futuro 
melhor, ocasião em que agradeceu a toda a equipe pela organização, com a presença do 
exército, garantindo toda a segurança e acolhimento com enfermeiras simpáticas e 
atenciosas. Destacou que é a favor da vacina como grande esperança para toda a 
humanidade. Lembrou que sua sogra já recebeu as duas doses, seu pai com a primeira, 
aguardando a segunda e ontem levou sua mãe. Frisou a fala do Secretário de Estado da 
Saúde Beto Preto, que durante a cerimônia, ocasião em que comentou sobre o Centro 
de Atendimento Pós Covid onde Ponta Grossa será contemplada, da qual esperará 
ansiosa por esse momento, diante das seqüelas que muitas pessoas enfrentam após 
contrair o vírus, tanto físicas quanto emocionais, entendendo ser de grande valia para a 
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recuperação. Citou ainda, nas palavras do Dr. Francisco Barros, que oitenta por cento das 
pessoas que forem contaminadas necessitarão desse tratamento  e que a intenção do 
tratamento precoce é trazer as demais vinte por cento das pessoas que por ventura terão 
complicações a fazer parte desse quadro de recuperação, dizendo ser notório tudo o 
quanto a doença tem acarretado dentro da saúde a nível mundial. Citou que cada pessoa 
tem prescrição diferente, acreditando que o projeto apresentado pelo Bloco Cristão, de 
nº 35/21, irá fazer com que não usem remédios de forma indiscriminada, assegurando-
lhes o direito de se dirigir aos postos de saúde, sair com avaliação médica quanto a 
dosagem e tipo de medicamento que pode tomar. Justificou ainda a necessidade da 
aprovação da referida matéria, entendendo que a administração pública precisa de 
legalidade para agir a fim de que as pessoas tenham acesso aos medicamentos 
constantes do tratamento precoce. Solicitou dessa forma ajuda de cada vereador para 
que possam hoje aprovar em segunda discussão. Encerrando, dirigiu suas orações ao tio 
do Vereador Dr. Eric, às pessoas que estão internadas, as acometidas com a 
enfermidade, dizendo que a esperança em Deus dará forças para continuar. VEREADOR 
PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para fazer referências às presenças do Dr. Francisco Barros e 
Vereador De Leon, de Carambeí. Relatou sobre sua agenda com a Senhora Prefeita 
Municipal na sexta-feira passada, onde entregou abaixo assinado com duzentos e 
noventa e seis participações de empresários de diversas áreas da cidade, solicitando 
sensibilidade no sentido de que o comércio não feche as portas durante a pandemia e as 
pessoas não precisem mendigar cestas básicas, desejando às pessoas trabalho e 
dignidade nas suas vidas. Entende importante solicitar ajuda à população para que não 
se aglomerem, onde presencia festas clandestinas, clamando que esperem com calma 
mais um tempo, citando que quem irá pagar são os empresários do ramo de comércio, 
e como extensão toda a sociedade. Parabenizou Dra. Tânia, relatando haver elaborado 
Moção de Aplauso, destacando que a Guarda Municipal está trabalhando, se 
empenhando quanto ao tráfico de drogas na cidade. Ressaltou a passagem do Dia do 
Exército Brasileiro, sendo autor da Lei nº 13.530, onde registrou suas considerações, 
dizendo do respeito da instituição, que tem segurado muitas coisas, se empenhando 
para com a segurança da população brasileira em tempos de pandemia, através da 
construção de pontes, levando água e alimento aos carentes. Relembrou Lei 13.530 que 
homenageia os vetereanos, citando a figura do Major Odorico, Veterano de Guerra que 
completa cem anos de idade. Já se manifestou com respeito ao Exército levantar hospital 
de campanha, no entanto registrou que já está atuando, informando que sua mãe tomou 
vacina domingo onde lá estava o Exército Brasileiro, parabenizando a todos os 
profissionais de saúde, ilustrando que quem aplicou a vacina foi soldado enfermeiro, 
ficando feliz por verificar na linha de frente diante da competência e capacidade, ocasião 
em que fará Moção de Aplauso em agradecimento. Cedeu aparte à Vereadora Joce 
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Canto, também informando que levou sua m~´ae para ser vacinada, contribuindo com 
os cumprimentos feitos pelo orador, relatando que soldados do Exército estavam 
organizando a fila, com trabalho sensacional. Retomando, Vereador Pastor Ezequiel 
manifestou sua tristeza quanto aos comentários via internet diante do Projeto de Lei nº 
35/21, falando que usará dinheiro público, onde os parlamentares tem que estar 
explicando. Esclareceu nesse sentido que primeiramente não é para tirar dinheiro 
público, porém é favorável que se use recurso se for para salvar vidas, não importando 
quanto for. Ressaltou que é o médico que irá prescrever o medicamento segundo seu 
parecer, cujo tratamento é precoce e não preventivo. VEREADOR FELIPE PASSOS: 
Agradeceu à Missionária Adriana pelo convite ao Dr. Francisco Barros vir explanar sobre 
o tema tratamento precoce, não somente aos parlamentares e população do Município, 
mas às pessoas que estavam acompanhando através de redes sociais, de outras cidades. 
Como Bloco Cristão, relatou reunião na sexta-feira junto à Senhora Prefeita Municipal, 
onde a mesma os escutou com interesse sobre o tema, até a colocaram como sugestão 
a utilização do Centro de Eventos como Centro de Referência à COVID, para também 
auxiliar, no sentido de que muitas famílias possam sobreviver, aumentando a imunidade 
com esse tratamento imediato, a partir dos sintomas. Somou-se às colocações do 
Vereador Pastor Ezequiel, salientando que muitas secretarias do Município estão 
sofrendo em função de que recursos estão sendo viabilizados para que a saúde dos 
munícipes fique o mais forte possível, principalmente através das vacinas como forma 
preventiva. Dirigiu-se ao Vereador Geraldo Stocco e outros vereadores de forma sincera, 
especificamente aos cinco parlamentares que votaram contrariamente ao Projeto 35/21 
em primeira discussão, indagando o que fariam se tivessem hoje apresentando os 
primeiros sintomas da Covid-19, qual direção que tomariam: se ficariam em casa ou iriam 
no médico e o que iriam receitar? Ficariam esperando ser intubados? Nesse sentido 
deixou essa dúvida, registrando que o projeto em questão dá esse respaldo, trabalhando 
sem necessitar do dinheiro público, mas com o setor privado, rebatendo prints que 
distorcem totalmente a matéria. Outro assunto, para informar haver realizado Moção de 
Sugestão Legislativa, solicitando para que sejam anistiados os taxistas, empresários que 
trabalham com vans escolares, micro e pequenos empresários, das taxas de 2.020 que 
foram cobradas, aos moldes de proposta implantada em Curitiba através do Prefeito 
Rafael Greca. Informou sobre uma segunda sugestão que estará encaminhando para a 
Prefeitura, e que está sendo executada em outras cidades pelo Exército e pelos 
Bombeiros, entendendo que também poderia ser realizada pela Secretaria de Assistência 
Social, e ainda do Ponta Grossa Sem Fome em nossa cidade, que seriam as doações de 
alimentos no momento em que as pessoas se dirigem para tomar as vacinas ou seus 
acompanhantes, para ajudar várias famílias carentes. Último ponto, para lembrar haver 
protocolado projeto ano passado, sob nº 270/20, que institui a implantação de faixa de 
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retenção e recuo exclusivo para motocicletas e bicicletas nas vias públicas equipadas 
com semáforos no Município, lembrando de acidente ocorrido na última semana 
envolvendo carro de aplicativo e moto delivery, deixando situações a levantar no 
Município quanto a segurança no trânsito. Mostrou através do telão cidades onde foi 
implantado o "bolsão", como Araraquara, Bauru, São Paulo. Em aparte, o Vereador Dr. 
Erick o parabenizou pela apresentação do projeto, dizendo que está indo à Curitiba quase 
diariamente, percebendo existir tais faixas exclusivas para motociclistas, algo que vem a 
organizar melhor o trânsito. Disse que conversando com o Vereador Presidente Daniel 
Milla, quanto a legalidade, considerando que os motociclistas utilizam dos corredores e 
isso já foi permitido pelo Código de Trânsito e a referida faixa contribui para agilidade 
desses trabalhadores com maior segurança. VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO: 
Parabenizou o Vereador Felipe Passos pelo projeto ao qual explanou, dizendo que estava 
com o mesmo pronto para apresentar, e em discussão, verificou que o citado 
parlamentar já tinha apresentado. Disse que recebeu muitas reclamações, solicitando a 
implantação desse bolsão como área de escape. Comentou a respeito do Projeto nº 
35/21, que dispõe sobre tratamento precoce, dizendo que irá ser aprovado nesta Casa 
em segunda discussão. Cobrou, tendo feito análise dos três meses de trabalho em prol 
da população, dizendo da necessidade de dar satisfação ao eleitorado, registrando que 
quando procuram o parlamentar, é porque estão vendo resultado nos mesmos. 
Comparou pedidos de dois mil e quinze, feitos por vereadores daquela legislatura, com 
os que realizou a um mês atrás, criticando ao fato do mesmo ficar parado por seis anos, 
dizendo que se isso vier a acontecer em seu mandato, estará perdido por não contemplar 
as necessidades de quem o procura. Registrou pedido feito a oitenta dias, para atender 
cidadão que sofre na pele a quatro anos com situação onde a água invade sua casa, tendo 
feito gravações, dizendo que tem de mostrar como está trabalhando. Disse que as 
respostas recebidas são as mesmas, onde percebe que representantes do Poder 
Executivo não se dirigem sequer ao local para lhe atenderem, ficando triste com essa 
situação, tendo comentado com a Senhora Prefeita Municipal sobre esses assuntos. O 
Vereador Izaias Salustiano, em aparte, registrou haver muitos funcionários públicos não 
somente do Município, mas também do próprio estado que estão se escondendo atrás 
de home office e alguns ainda estão afastados pela questão da comorbidade, ressaltando 
que se escondem para não realizar trabalho e não dar respostas à população, dizendo 
ser inadmissível esperar sessenta ou noventa dias para receber certidão de metragem, 
sendo reclamação constante do setor da construção civil, agora a questão se agravou 
mais com a necessidade de haver agendamento. Entende um desrespeito com a casa o 
fato de secretário dizer que não irá atender vereador ou pedir para agendar horário. 
Também tomou de aparte a Vereadora Josi do Coletivo, lembrando haver trazido no 
Pequeno Expediente semana passada questão das castrações, dizendo que alguns 
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assuntos emergenciais não podem esperar toda uma burocracia, reforçando não ser a 
crítica pela crítica, mas nesse aspecto, precisa de respostas.  Retomando suas palavras, 
o Vereador Léo Farmacêutico agradeceu a prefeitura, na pessoa do Secretário Rodrigo 
Manjabosco e toda sua equipe pelas seis mil vacinas aplicadas neste final de semana, 
ficando feliz em ver que a população está sendo vacinada, parabenizando também a 
Senhora Prefeita Municipal pela ação. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: "Boa tarde 
vereadoras, vereadores, componentes da Mesa, representantes da população na galeria, 
o nosso querido companheiro Vereador De Leon do PDT de Carambeí, nosso grande 
companheiro pela causa animal, pela luta LGBTQI+, obrigado pela sua presença. 
Queremos lembrar que hoje, dia dezenove de abril é comemorado o Dia do Índio. Disso 
nós sempre lembramos, né? Que falava muito na escola, nos fantasiávamos de índio né? 
Para nós do PSOL a data mais importante sobre esse tema é o Dia Sete de Fevereiro e 
nós vamos explicar porque. Quando nós comemoramos o Dia Nacional na Luta de Povos 
Indígenas, data escolhida em homenagem ao Líder Guarani Sepé de Tiaraju, Guerreiro 
morto em sete de fevereiro de mil, setecentos e cinqüenta e seis, durante histórica 
batalha de Caiboaté no Rio Grande do Sul. É a resistência e a luta de todas as ações 
indígenas contra a política de extermínio de sua cultura, promovida pelo desgoverno 
Bolsonaro, que queremos destacar nesse dia. Os dados apontam que em 2.019 foram 
registrados 256 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao 
patrimônio em pelo menos 151 terras indígenas, precisamos refletir sobre isso nesse dia. 
De 143 povos, em 23 estados do País, isso representa mais que o dobro dos 109 casos 
registrados em 2.018. Somente nos dois primeiros anos do atual governo, 248 indígenas 
foram assassinados no país, repito, 248 indígenas assassinados em nosso país, não temos 
muito o que comemorar não. O mandato coletivo se solidariza à luta dos povos indígenas 
no Brasil contra esse verdadeiro genocídio étnico promovido por Bolsonaro. Também no 
último dia 17 de abril se comemorou o Dia Internacional da Luta Camponesa e a data é 
marcada pelo massacre de Eldorado dos Carajás que completou vinte e cinco anos nesse 
sábado. Na ocasião, 155 policiais assassinaram 21 trabalhadores sem terra. Passados 25 
anos dessa tragédia, a violência no campo persiste assim como a impunidade. Num país 
de dimensão continental, que se vangloria da potência do agro negócio, mas não resolve 
o problema da fome, deve rever o seu modelo de desenvolvimento agrícola, baseado na 
concentração de terra e produção de commodities. Hoje mesmo, aqui no nosso 
Município, pessoas formaram filas imensas na madrugada em busca de comida. A Rede 
Brasileira de Pesquisa e Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional estima que 
dezenove milhões de brasileiros passaram fome e mais da metade dos domicílios do País 
enfrentou algum grau de insegurança alimentar. Na nossa região, cabe à agricultura 
familiar usar acampamento e assentamento do MST, fornecer comida de verdade para 
as escolas, creches, bancos de alimentos, feiras verdes, batalhões do exército e famílias 
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que buscam alimentação orgânica. Também devemos reconhecer a solidariedade do 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Paraná, que desde o início da pandemia 
doou mais de seiscentas toneladas de alimentos para famílias em situação de 
vulnerabilidade social. Um pequeno resumo das doações de alimentos do MST no 
Paraná. Seiscentas toneladas de alimentos doadas entre abril de 2020 e abril de 2021. 
Setenta e duas mil marmitas produzidas e doadas em Curitiba pelo Coletivo Marmitas da 
Terra e mil em Londrina. Foram cerca de 120 ações de solidariedade que partiram de 60 
acampamentos, 130 assentamentos, 20 unidades de produção em comunidades de 
agricultura familiar, cooperativas STR. Áreas de mais de 80 municípios de todas as 
regiões do Estado. Mais de 3.700 embalagens de mel com açafrão, 600 máscaras de 
tecido e 600 litros de álcool em gel. Doações para famílias de bairros de periferia urbanas, 
ocupações urbanas, hospitais públicos e santas casas, lares de idosos, associações de 
moradores e de catadores, abrigos, pessoas em situações de rua e comunidades 
indígenas. Resumo nacional: 4000 toneladas e 700 mil marmitas. Campanhas: Periferia 
Viva, Vamos Precisar de Todo o Mundo, Expressão Solidária, Gente Para Brilhar e Não 
Para Morrer de Fome, Nós por Nós, Mãos Solidárias e Lute Como Quem Cuida, 
Campanhas de Doação de Sangue, Produção e Distribuição de Máscaras e Álcool em Gel. 
Essas duas datas especiais, portanto, Senhores, devem nos levar a reflexões, muito mais 
a reflexões do que a comemorações propriamente ditas, já que ainda há muito o que se 
fazer para que os direitos dos povos indígenas e o direito ao acesso à terra, previstas na 
Constituição Federal e que não está cumprindo, sejam efetivadas. E o mandato coletivo 
do PSOL se coloca inteiramente ladeado àqueles que defendem esses direitos, obrigada". 
Foi lido e aprovado requerimento de lavra da Vereadora Josi do Coletivo, solicitando a 
inserção de seu pronunciamento destinado à Comunicação Parlamentar na Ata dos 
Trabalhos da presente sessão, em sua íntegra. VEREADOR FILIPE CHOCIAI: Destacou que 
ontem estiveram em visita de última hora junto com outros vereadores diante da 
Senhora Prefeita Municipal, a qual foi realizada pelo Secretário de Estado da Saúde do 
Paraná, Beto Preto, que esteve acompanhando a vacinação junto ao Centro de Eventos 
Cidade de Ponta Grossa, o qual ressaltou em suas entrevistas e pronunciamentos, a 
agilidade que o Município tem na política pública de vacinação, ressaltando que 98% das 
doses destinadas já foram aplicadas, fazendo de Ponta Grossa a cidade que mais vacinou 
contra a Covid-19. Destacou o agendamento realizado pela Prefeitura, a organização no 
atendimento, ontem inclusive com ajuda do Exército Brasileiro. Na pessoa do 
Governador, Secretário de Saúde, Prefeita e Secretário de Saúde Rodrigo Manjabosco, 
registrou seus cumprimentos. Segundo assunto, destacou que hoje a Prefeitura 
Municipal iniciou a distribuição e cadastramento dos kits vale mercado. Informou haver 
entrado em contato com o Secretário Bruno Costa, de Agricultura e abastecimento, 
tendo conversado com a Senhora Prefeita Municipal, destacando ser assunto que 
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chamou atenção e vem sendo debatido, onde o secretário esperava grande demanda e 
comparecimento das pessoas, contudo não da forma com que ocorreu, com munícipes 
chegando de madrugada, considerando compreensível, ressaltando que o atendimento 
foi realizado logo que constatou essa aglomeração, tendo sido distribuídas cento e 
cinqüenta senhas para atendimento até a próxima terça-feira, sendo 150 pessoas 
atendidas no Mercado da Família do Centro e mais 50 nas duas outras unidades do MF. 
Disse que o Poder Executivo não ficou inerte a partir dessa constatação de fatos. 
Ressaltou que o secretário informou que infelizmente muitas pessoas estão tentando 
burlar essa política pública, os que não tem direito, estão tentando passar na frente das 
pessoas que tem esse direito. Júlio Küller, em aparte, disse que esperou atentamente 
resposta do Poder Executivo ao que aconteceu neste dia, dizendo com todo o respeito, 
onde torce para que o governo prospere, porém criticou o limite da desorganização hoje, 
dizendo refletir o que a população está passando, havendo descontrole geral no Brasil, 
devido às pessoas estar passando fome. Referiu-se ao pessoal que ficou desde as duas 
da manhã esperando, onde não houve organização, lembrando haver dez CRAS 
espalhados pela cidade inteira que bem poderiam prestar esse atendimento. Josi do 
Coletivo reforçou as palavras do Vereador Julio Küller, citando que nas vacinas foi 
possível organizar, onde foi digna de receber elogios, porém também iria citar a questão 
de ampliarem locais, acreditando que os CRAS seriam uma ótima saída. Filipe finalizou 
deixando registrado que a CPP foi questionada no Poder Judiciário através de mandado 
de segurança da defesa do Vereador Valtão, pedindo a suspensão dos trabalhos desta e 
alguns pontos fossem revistos. Nesse sentido declarou que o Poder Judiciário se 
manifestou, não acatando nenhum pedido da referida defesa, reforçando que a 
comissão está seguindo seu trabalho, buscando garantir todos os direitos para todas as 
partes, fazendo um trabalho com responsabilidade. Concluída a Comunicação 
Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM SEGUNDA 
DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 35/21 (Vereador Leandro Bianco e outros), dispõe sobre 
a disponibilidade 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, 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. Zeca e Walter José de Souza - Valtão, bem como a abstenção da 
votação do Vereador Dr. Erick. Foi aprovado pedido verbal do Vereador Paulo Balansin, 
solicitando para se ausentar em função de reunião externa pré-agendada. PROJETO DE 
LEI Nº 39/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 8.897, de 18/05/2007: APROVADO, com 
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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 e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos 
Vereadores Dr. Zeca, Paulo Balansin e Walter José de Souza - Valtão.  EM SEGUNDA 
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 registradas as ausências justificadas das 
votações dos Vereadores Dr. Zeca, Paulo Balasin  e Walter José de Souza - Valtão. 
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, 
ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca, Paulo 
Balansin e Walter José de Souza - Valtão. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 
306/20 (Vereador Sebastião Mainardes Júnior), denomina de PROFESSORA NADIR 
MAINARDES CARNEIRO a Rua nº 28 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta 
cidade: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas as ausências justificadas das votações 
dos Vereadores Dr. Zeca, Paulo Balansin e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI 
Nº 27/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional 
especial no valor de R$ 50.000,00, e dá outras providências: 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 e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos 
Vereadores Dr. Zeca, Paulo Balansin e Walter José de Souza - Valtão. EM DISCUSSÃO 
ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 120, 121, 122, 123, 124/21, do Vereador Pastor 
Ezequiel Bueno; 125/21, do Vereador Julio Küller; 126/21, dos Vereadores Izaias 
Salustiano e Paulo Balansin; 127/21, do Vereador Izaias Salustiano; 128/21, do Vereador 
Ede Pimentel; 129/21, do Vereador Geraldo Stocco e Indicações nºs 368, 369, 370, 372, 
383, 392/21, do Vereador Ede Pimentel; 371/21, da Vereadora Joce Canto; 373/21, da 
Vereadora Missionária Adriana; 374, 387, 389, 391/21, do Vereador Divo; 375, 376, 377, 
378, 382/21, do Vereador Julio Küller; 379, 380, 394, 395, 397, 398/21, do Vereador Dr. 
Erick; 381/21, do Vereador Izaias Salustiano; 384, 385/21, do Vereador Pastor Ezequiel 
Bueno; 386, 390/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 388/21, do Vereador Leandro 
Bianco; 393/21, do Vereador Dr. Zeca; 396/21, do Vereador Felipe Passos. Concluída a 
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apreciação da Ordem do Dia, se inscreveram para se manifestar no PEQUENO 
EXPEDIENTE: VEREADOR LEANDRO BIANCO, para questionar os motivos a que as 
quitandas, mercearias, mercados não estão podendo abrir as portas aos domingos, 
relatando haver procurado sexta-feira, por dono de mini mercado da cidade, o qual 
estava explicando que é o dia em que mais vendia, sendo o principal para os pequenos 
comércios nos bairros. Relatou haver procurado o Poder Executivo, no sentido de 
solicitar a que pequenos comerciantes, mini mercados e mercearias pudessem abrir as 
portas aos domingos, sendo informado que poderiam, e que apenas os supermercados 
e hipermercados não poderiam funcionar. Nesse sentido ligou para um comerciante, o 
qual contatou com seus funcionários e família, tendo acordado cedo no domingo e por 
volta de dez e trinta da manhã o ligou desesperado dizendo que teria uma viatura com 
policiais querendo fechar o mercado, indo ao local, presenciou três, argumentando que 
o Poder Executivo teria autorizado, destacando que no decreto não fala isso, não sendo 
claro, tendo sido levado o comerciante à delegacia para responder inquérito. Disse que 
não obstante, respeita o trabalho da polícia, porém considera um absurdo o sistema que 
foi implantado, entendendo que devam ser permitidos que comércios pequenos 
funcionem nos bairros. "Nessa época os papéis estão se invertendo, a polícia que era 
para estar na rua prendendo vagabundo, traficante, bandido, tendo que impedir os 
trabalhadores de trabalharem". Registrou haver protocolado na Casa Moção de Apelo, 
para que o aludido decreto seja revisto. O Senhor Presidente informou ao Vereador 
Leandro Bianco que a orientação que esta Casa tinha no passado é que a polícia, tanto 
Militar quanto Guarda Municipal dariam reforço para os fiscais do Município, os quais 
tem o poder para cumprir este Ato. Este ano precisa ver a questão da força da fiscalização 
para que os vereadores possam ser orientados a agir de maneira correta. VEREADOR EDE 
PIMENTEL, passando primeiramente ao Vereador Geraldo Stocco, o qual concordou com 
a situação relatada pelo Vereador Leandro Bianco, dizendo que não se deve ter dois 
pesos e duas medidas, quanto às determinações para funcionamento dos 
estabelecimentos da cidade. Acredita que o vereador vai auxiliar na questão da multa, 
entendendo que a mesma deve ser revista, considerando inadmissível o que acontece 
muitas vezes no comércio da cidade. Comentou a discussão ocorrida diante do Projeto 
de Lei nº 35/21, que dispõe sobre disponibilização de kits de medicamentos para o 
tratamento precoce da Covid-19 através do SUS de nossa cidade, durante o período de 
pandemia, entendendo que foi produtiva, onde seu mandato se posicionou contrário 
mais uma vez e continua transparente ao que acontece dentro da Casa, considerando 
que a maioria das votações importantes, no que couber, as pessoas ficarão sabendo. 
Expôs que a própria Mesa Diretora poderia regulamentar a questão da Tribuna Livre, 
citando que o pessoal representando a Educação Física da cidade não pode utilizá-la pela 
segunda vez em função de já ter sido solicitada em outra ocasião. Ede Pimentel, 
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retomando,  agradeceu à Prefeita Municipal por haver escutado quarta-feira passada a 
classe dos comerciantes dos bares e restaurantes, mudando o decreto, liberando assim 
os mesmos para trabalhar. Irá continuar lutando por essa classe. Pediu também para que  
olhem em prol dos músicos, onde estará trabalhando nesse sentido, assim também é 
totalmente favorável a volta dos campinhos de futebol e clubes sociais, aos quais hoje 
pediu isenção de IPTU. O Vereador Vice Presidente, ocupando a presidência nesta 
oportunidade prestou esclarecimentos ao questionamento feito pelo Vereador Geraldo 
Stocco, dizendo que a inscrição da Tribuna Livre ocorreu conforme disposições 
regimentais, lembrando que no mês de março foi solicitado pelo mesmo, onde foi ouvido 
representante de uber - transporte por aplicativo, ocasião em que elaborou nova 
solicitação para o mês de abril, quando os representantes não compareceram, tendo 
sido utilizado então o espaço nesta oportunidade, requerido pela Vereadora Missionária 
Adriana em face do Dr. Francisco Barros, Presidente da Associação Médica de Ponta 
Grossa. Informou que a Mesa Executiva já está trabalhando para realizar alterações, 
inclusive tendo assinado juntamente com o mesmo projeto com este objetivo. 
VEREADORA JOCE CANTO: Para se somar ao pronunciamento do Vereador Ede Pimentel, 
a respeito da classe dos músicos, dizendo que devem ser liberados do decreto 
prefeitural, quanto às restrições em função da pandemia, frisando que muitos vivem 
somente de música. Disse que elaborou moção no sentido de que a Senhora Prefeita 
Municipal reveja essa situação. Outro assunto, para informar haver recebido fotos 
mostrando sete ambulâncias paradas no pátio da Retimaq, indagando o motivo, se é por 
falta de pagamento, tendo conhecimento que parece existir somente duas trabalhando 
na cidade, perguntando se foram dadas baixas e não foram repostas ou não foram pagas 
as mesmas. Relatou que ontem levou sua mãe para vacinar na Estação Arte, ocasião que 
sua assessoria esteve presente no Drive True do Centro de Eventos, parabenizando pela 
organização, através dos profissionais de saúde da Prefeitura, dizendo que fará oposição 
consciente, quando tiver que parabenizar assim estará atuando, e quando entender, irá 
criticar, citando que essas existem para ser avaliadas e melhorar a Administração 
Municipal. Também registrou que a oposição é para mostrar o outro lado da realidade, 
sendo outra visão, entendendo que toda a vez que alguém ajuda a fiscalizar, o gestor 
erra menos. VEREADOR DR. ERICK: Para se somar à Vereadora Joce Canto, desejando 
também obter respostas do Poder Executivo quanto às ambulâncias paradas no pátio da 
Retimaq, solicitando a mesma que o repasse assim que receber. Passou a palavra ao 
Vereador Felipe Passos o qual deixou registrada mensagem de Yuri Bezmenov: "Graças 
à falta de padrões morais, a exposição ante informações verdadeiras já não fará mais 
diferença para a maioria. Uma pessoa que foi corrompida, que foi doutrinada pelo 
marxismo é incapaz de ascender à verdade, os fatos não significam nada para ela, mesmo 
que ela seja soterrada de provas autênticas, documentos, fotografias, tudo, ainda assim, 
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ela se recusará a acreditar, somente quando a bota do regime estiver esmagando o seu 
corpo, aí ela irá entender". VEREADOR FILIPE CHOCIAI: Passando ao Vereador Léo 
Farmacêutico, o qual concluiu seu pronunciamento proferido da Tribuna, relatando que 
procurou diante dos fatos todas as informações, onde sua assessoria está procurando, 
quanto aos especialistas em Ponta Grossa, não obtendo respostas, registrando a 
dificuldade em achar tais informações adequadas para colocar no relatório e mostrar o 
que estão fazendo, enquanto exercer seu mandato na Casa. Relatou que visita com 
freqüência dois pacientes pobres, tratando de duas crianças acamadas, paralisadas onde 
simplesmente seus responsáveis pegam receitas para dar continuidade no tratamento, 
já fazendo dois anos que não conseguem consulta, havendo necessidade de 
acompanhamento de neurologista. Também estará trazendo a esta Casa essa grande 
dificuldade que a população está enfrentando. Não havendo mais inscritos, o Senhor 
Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia vinte e seis do 
mês em curso, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia será publicada no 
Diário Oficial do Município, assim também 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 dezenove de abril de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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