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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 28/04/2021 

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)  

 AUSENCIA PARCIAL 
JUSTIFICADA 

DIVONSIR PEREIRA ANTUNES - 
DIVO (PSD) 

 AUSENCIA PARCIAL 
JUSTIFICADA 

EDELMAR PIMENTEL – EDE 
PIMENTEL (PSB)  

  

ERICK CAMARGO - DR. ERICK 
(PSDB) 

  

EZEQUIEL MARCOS FERREIRA 
BUENO – PASTOR EZEQUIEL 
(AVANTE) 

AUSENCIA JUSTIFICADA ASENCIA JUSTIFICADA 

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) 

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

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: Gerente geral da SANEPAR a fim de explicar e sanar duvidas para a população, Jeanne 
Schmidt, representante da região sudeste e equipe, cometa que o contrato de Ponta Grossa tem vigência até o 
ano de 2026, que já foi apresentado proposta para a renovação do contrato, comenta que será aberto licitação 
para novos fornecedores, no entanto a SANEPAR possui interesse na renovação do contrato, apresenta dados 
da SANEPAR, e da esfera desse serviço básico, a respeito das reclamações referente aos prazos de execução 
de serviços, defende que o contrato de  manutenção é renovado a cada dois anos, e na última licitação outra 
empresa foi a vencedora, houve impasse jurídico entre as empresas concorrentes da licitação o que causou um 
atraso de 30 dias sem o contrato, os serviços tiveram de ser feito com equipe limitada focada no essencial, 
questionado referente a manutenção e despoluição de locais da região, mananciais, fontes, e instalações 
irregulares, se posiciona trabalhando em paralelo com órgãos ambientais a fim da preservação dos mananciais, 
em  relação a estiagem do Alagados, sendo as duas capacitações de agua no mesmo rio onde se capita 70% do 
rio Pitangui, teve que diminuir o volume do Alagados, comenta planejar desativar a represa do Alagados, 
comenta projeto para nova capitação do rio Tibagi, mas necessitaria de uma renovação de contratos, diz ser 
interesse da SANEPAR preservar as capitações, comenta possuir desejo de aumentar ainda mais a rede de 
esgoto, que possui como obstáculo a topografia da cidade, outro dado que resulta em problemas de 
abastecimento é o crescimento da cidade em seu perímetro, isto é em seu entorno ode não havia estrutura da 
SANEPAR, esse crescimento cria a necessidade de obras durante o serviço de abastecimento o que o afeta 
diretamente, referente a reclamações de atendimentos, acesso ou tempo de espera do mesmo, responde que o 
atendimento ao cliente ficou prejudicado devido a pandemia, que possui maior atividade online onde promete 
maior alcance através de maior atividade mediática, comenta que por esses canais serem inovadores torna-se 
complexa a adaptação, a respeito dos equipamentos eliminadores de ar diz não haver equipamento eliminador 
de ar aprovado pelo IMETRO, porem a equipamentos na rede da SANEPAR, e sé houver no hidrômetro 
equipamento sem a aprovação do IMETRO poderá contaminar a rede e será considerado violação do 
hidrômetro.  

 COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 
SUPRIMIDO. 

 
 

 Municipal de Ponta Grossa 
Estado do Paraná 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 28/04/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

DO PODER EXECUTIVO 

VETO PARCIAL à Lei nº 13.918 (Art. 4º, Parágrafo único) - Proíbe que pessoas que cometerem abandono 

a animais domésticos possam obter novamente sua guarda e de outros animais. 
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PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade do Veto Parcial 

Voto Nominal – Aprovado – 13 Votos favoráveis – Votos Contrário - Abstenções  

_________________________________________________________________________ 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR VINÍCIUS CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 310/2020: 

Declara de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO ANTARES, com sede nesta cidade. 

Voto Nominal – Aprovado – 13 Votos favoráveis – Votos Contrário - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 320/2020: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor CLÁUDIO SCHLEDER. 

Voto Nominal – Aprovado – 14 Votos favoráveis – Votos Contrário - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI 

Projeto de Lei Ordinária nº 6/2021: 

Dispõe sobre o uso compartilhado, em tempo real ou em molde de gravação, de imagens de câmeras privadas 

captadas do ambiente externo de imóveis de pessoas jurídicas de direito privado situados no Município de 

Ponta Grossa, com o sistema de videomonitoramento da segurança pública municipal. 

Voto Nominal – Aprovado – 14 Votos favoráveis – Votos Contrário - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 11/2021: 
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Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MAURICIO CELINSKI. 

Voto Nominal – Aprovado – 15 Votos favoráveis – Votos Contrário - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 19/2021: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da aplicação do questionário para rastreamento de sinais precoces do autismo 

denominado "M-CHAT" por parte das unidades de saúde da rede pública e privada do Município de Ponta 

Grossa.  

Voto Nominal – Aprovado – 15 Votos favoráveis – Votos Contrário - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 8/2021: 

Altera a Lei nº 7.500, de 13/02/2004, estabelecendo o “ISS Premiado”. 

  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável 

  

Emenda Modificativa/Aditiva, de autoria do Vereador Júlio Küller 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

Voto Nominal – Aprovado – 16 Votos favoráveis – Votos Contrário - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
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DA MESA EXECUTIVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 23/2021: 

Promove alterações na Lei nº 8.058, de 05/02/2005, que dispõe sobre a estrutura dos serviços administrativos 

dos servidores do Quadro Único de Pessoal da Câmara Municipal de Ponta Grossa. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

Voto Nominal – Aprovado – 15 Votos favoráveis – Votos Contrário - 1 Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 143/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Diretoria eleita do Sindicato dos Docentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, na pessoa de 

sua Presidente eleita Marilisa do Rocio Oliveira, pela sua posse a frente desta entidade sindical. 

  

Nº 144/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione junto 

a Sanepar, no sentido de efetuar a implantação da rede de esgoto no Jardim Vitória e Parque do Café (824 

ligações), do Portal do Norte (251 ligações) e Santa Edwirges e Vila Romana (787 ligações). 

  

Nº 145/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO  

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA  
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Dirigida 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 a criação e a estruturação de uma patrulha destinada ao resgate de animais, inspirada 

no projeto municipal Patrulha Animal. 

  

Nº 146/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione junto 

aos órgãos competentes a aquisição urgente do coquetel composto pelos fármacos imdevimabe e casirivimabe 

para distribuição aos pacientes da Covid-19 na rede hospitalar municipal. REJEITADA 

  

Nº 147/2021 do Vereador DIVO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssima Senhora Elizabeth Silveira Schmidt, Prefeita Municipal, para que seja transferido 

o PAI (pronto atendimento infantil), para o UPA Santana ou UPA Santa Paula. 

  

Nº 148/2021 dos Vereadores EDE PIMENTEL e IZAIAS SALUSTIANO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimidt, para que 

seja disponibilizado para comercialização nas lojas do programa mercado da família produtos de Hortifruti, 

solicita ainda que os produtos sejam preferencialmente fornecidos pelos produtores (economia familiar) 

cadastrados no programa MF. 

  

Nº 149/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APELO 

A Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência solicite aos 

departamentos do Poder Executivo, a fim de que se prorrogue o prazo que se encerra dia 29 de Junho de 2021 

para isenção e redução do IPTU, nesta cidade. 

  

Nº 150/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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Dirigida aos funcionários da saúde, à Fundação Municipal de Saúde e em Especial aqueles que estão atuando 

na linha de frente nos hospitais, unidades de saúde e clínicas, na luta contra o Covid-19. 

  

Nº 151/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida aos funcionários da saúde, à Fundação Municipal de Saúde e em Especial aqueles que estão 

diretamente envolvidos na vacinação contra o Covid-19 no Município de Ponta Grossa.  

  

Nº 152/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

A Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para aderir a proposta em que convida cada 

pessoa apta a se vacinar contra a Covid-19 a doar um quilo de alimento não perecível.  

Total de Monções - 9  

Vereadora Josiane Kieras – Josi do Coletivo (PSOL) - 2 
Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 
Vereador Divonsir Pereira Antunes – Divo (PSD) - 1 
Vereador Edelmar Pimentel – Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Filipe de Oliveira Chociai – Filipe Chociai(PV) - 2 
Vereador Felipe Ramon dos Passos – Felipe Passos (PSDB) - 1 
Vereadores Edelmar Pimentel – Ede Pimentel (PSB) e Izaias Salustiano (PSB) - 1 
INDICAÇÕES 

  

Nº 442/2021 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 recuperação da 

Praça Alfredo Urba, localizada nos fundos da Igreja São José. 

  

Nº 443/2021 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 urgente da Rua Irineu Santos, Jardim Panorama, Bairro Contorno. 

  

Nº 444/2021 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 
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que determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a recuperação da 

Praça Getúlio Vargas, localizada no Bairro Nova Rússia. 

  

Nº 445/2021 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 o conserto da calçada em frente a AFEPON, na rua Balduino Taques, 445.    

  

Nº 446/2021 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 o cascalhamento, 

patrolamento, manilhamento e acessibilidade da Rua Frei Tiago Luchese, Chapada, Colônia Eurídice, Ponta 

Grossa, em especial atenção ao seu cruzamento com a Avenida Souza Naves, km 9, área de acesso ao Cemitério 

da Chapada, Convento São Francisco de Assis (F.M.M) e ao ponto turístico Mosteiro da Ressurreição. 

  

Nº 447/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando realizar a manutenção na Rua Prefeito Albaray Guimarães esquina com a rua Egido 

Silva Brisola, Santa Terezinha, nesta cidade. 

  

Nº 448/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando o Patrolamento e Cascalhamento de toda extensão da Rua Araruva, no Bairro Jardim 

Carvalho. 

  

Nº 449/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA:  Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando o Patrolamento e Cascalhamento de toda extensão da Rua Sertanópolis, na Vila 

Parque Auto Estrada. 

  

Nº 450/2021 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 
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Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando o Patrolamento e Cascalhamento da Rua Terra Rica, na Vila Parque Auto Estrada. 

  

Nº 451/2021 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 o cascalhamento, 

patrolamento, manilhamento e acessibilidade da Rua Pascoal Carlos Magno 33, Centro. 

  

Nº 452/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando a pavimentação asfáltica da Rua Gilmar Hilgemberg, localizado no Bairro de 

Uvaranas, em toda sua extensão. 

  

Nº 453/2021 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 o cascalhamento, 

patrolamento, manilhamento e acessibilidade da Rua Jacobe Zardo, 42, Ronda. 

  

Nº 454/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando a pavimentação asfáltica da Rua Camilo Augusto Pires, localizada no Bairro 

Uvaranas, em toda sua extensão. 

  

Nº 455/2021 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, bem como estudos 

para implantação de pavimentação asfáltica á Rua Nunes Machado, á partir do trecho da rua Professor Carrel, 

meados do nº 659 até o nº 912  na vila Maria Otília, em Oficinas. 

  

Nº 456/2021 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 melhoria das ruas em toda a região do Jardim Planalto, no bairro Chapada, nesta cidade. 
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Nº 457/2021 da Vereadora JOCE CANTO: Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do 

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

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

da municipalidade, providências objetivando a inclusão da Rua Almirante Rosa Ireno Scremin, situada no 

Bairro São Francisco - Uvaranas, no Plano de Pavimentação do Munício de Ponta Grossa.  

Enquanto as obras não iniciam, solicita-se manutenção com patrolamento, cascalhamento, manilhamento e 

limpeza dos bueiros.  

  

  

Nº 458/2021 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 e patrolamento, cascalhamento, na Rua dos advogados, ao final do bairro Cristo Rei, 

nesta cidade. 

  

  

Nº 459/2021 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 Ary Liévore, Monte Belo, no plano de pavimentação de Ponta Grossa. 

  

  

Nº 460/2021 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 Orlando Tramontin, Monte Belo, no plano de pavimentação de Ponta Grossa. 

  

  

Nº 461/2021 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 Leni Braz, Monte Belo, no plano de pavimentação de Ponta Grossa. 
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Nº 462/2021 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 Gracilio Cavalheiros dos Santos, Monte Belo, no plano de pavimentação de 

Ponta Grossa. 

  

Nº 463/2021 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 Waldemar Meller, Monte Belo, no plano de pavimentação de Ponta Grossa. 

  

Nº 464/2021 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 instalação de lombada, na Rua Nelson Barreto, do Núcleo David Federmann, nesta cidade. 

  

Nº 465/2021 do Vereador GERALDO STOCCO: 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, objetivando 

a implantação de uma “Parada Rápida” na rua Marechal Floriano Peixoto, em frente ao número 76.  

  

Nº 466/2021 do Vereador DIVO: 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 o Patrolamento ao final rua Eugênio 

Batista Rosa na Vila Liane. 

  

Nº 467/2021 da Vereadora JOCE CANTO: Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do 

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

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

da municipalidade, providências objetivando manutenção com patrolamento, cascalhamento, e limpeza dos 

bueiros na Rua Hercílio Arnaldino Rosa esquina com a Rua Alfredo Hagemeyer, Jardim Barreto - Olarias. 

  

  

Nº 468/2021 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 
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Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando realizar o patrolamento, cascalhamento e manutenção da rua Alberto João Klas, n.° 

930, Vila Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade. 

Total de Indicações - 27 

Vereador Erick Camargo – Dr. Erick (PSDB) - 11 
Vereador Felipe Ramon dos Passos – Felipe Passos (PSDB) - 1 
Vereador Leoniltom Antonio Carneiro - Léo Farmacêutico (PV) - 2 
Vereador Jairton Nicoluzzi – Jairton da Farmácia (DEM) - 3 
Vereadora Josiane Kieras – Josi do Coletivo (PSOL) - 2 
Vereadora Adriana Jamier da Silva - Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1  
Vereador Edelmar Pimentel – Ede Pimentel (PSB) - 3 

Vereadora Joceméuri Corá Canto – Joce Canto (PSC) - 2 
Vereador Geraldo Stocco Filho – Geraldo Stocco (PSB) - 1 
Vereador Divonsir Pereira Antunes – Divo (PSD) - 1 

 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 27 de abril de 2.021. 

  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

               Presidente                                                  1º Secretário 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

PEQUENO EXPEDIENTE 
VEREADORA JOSIANE KIERAS – JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que amanhã fara seis anos 
do massacre no centro cívico de Curitiba, onde deixou 200 pessoas feridas fisicamente, entre educadores e 
servidores públicos, comenta que a previdência tem mais a pagar do que a receber, comenta sobre as barbáries 
ocorridas no dia, descreve como show de horrores, e insano, comenta que naquele dia decidiu se tornar agente 
política a fim de inovar e atuar da forma  mais democrática possível, considera o governo intransigente, que a 
população está acreditado em Fake News, comenta sobre a atual situação dos educadores, e seus novos 
obstáculos, comenta que os alunos necessitam de recursos a fim de se manter no sistema de ensino remoto, 
comenta que o ensino a distância tem gerado exclusão, defende  que 2015 não acabou e não vacilarão em 
defender a classe dos educadores, e que comprará briga se necessário a fim de defender educadores e estudantes, 
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é concedida parte a vereadora Joceméuri Corá Canto – Joce Canto (PSC), a qual reforça a utilidade se houvesse 
sido disponibilizado tabletes, comenta ser promessa não cumprida do ex-prefeito do município. 
VEREADORA ADRIANA JAMIER DA SILVA - MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): 
Comenta sobre trabalhadores se reinventando frente a pandeia para sustentar seus familiares, parabeniza 
Diaconatos da igreja a qual pertence, lamenta morte de membro da igreja a qual pertence, homenageia todos os 
trabalhadores. 
VEREADOR EDELMAR PIMENTEL – EDE PIMENTEL (PSB): Comenta sobre a situação dos músicos 
que estão sem trabalhar, passa a palavra ao vereador Geraldo Stocco Filho – Geraldo Stocco (PSB), se desculpa 
por ter usado palavras ignorantes sem conhecimento de uma causa, comenta que a parlamentares que acreditam 
que é um circo, fazem piada e são mal caráter, comenta que o mandato já sofreu e não serão ameaças que o 
pararão, comenta que o vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), o “stalkea”, e que ameaças mascaradas 
não irão parar o mandato, e essas situações externas o revoltam, comenta sobre ameaças e ameaças com mentiras 
e que o mandato usará dos meios da justiça, comenta também sobre os músicos, pede atenção da prefeita para 
com essa classe, concede parte ao vereador Izaias Salustiano (PSB), se soma ao pedido pelos músicos e comenta 
que protocolou uma monção pedindo apelo para que a prefeita, neste final de semana, se altere o decreto a fim 
de autorizar aos mini mercados, mercearias e mercados de bairro possam abrir aos domingos, comenta que esses 
pequenos empresários devem abrir as portas e os grandes permanecer fechado, irá contribuir com a questão da 
economia e também com a pandemia, diz que levara cópia ao gabinete da prefeita. 
VEREADOR ERICK CAMARGO - DR. ERICK (PSDB): Inicia parabenizando a ação da deputada Mabel 
por ampliação de escola e ao governador, comenta reconhecer e ficar feliz pela união em prol da educação, 
comenta estar triste por ver ex-vereadores não eleitos usufruindo de mérito que não lhe pertence. 
VEREADORA JOCEMÉURI CORÁ CANTO – JOCE CANTO (PSC): Comenta que a escola representou 
uma luta de muito tempo, e comenta ações em prol desta ampliação, comenta que foi aprovado sua licença não 
remunerada a fim que os suplentes possam assumir e a partir deste mês começarão a assumir, comenta que seu 
primeiro suplente é João Maciel, e comenta ser alguem muito especial, e que em junho voltará. 
VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Respondendo ao vereador Geraldo Stocco Filho – 
Geraldo Stocco(PSB), que a vida e a experiencia o ensinara, referente ao comentário sobre ameaças pede para 
que se houve deve ir a justiça e provar as acusações. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dt
Reuniao=28/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=  

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

          Aos vinte e oito 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, fazendo parte da Mesa os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e Dr. 
Zeca - Terceiro Secretário, com as ausências justificadas dos Vereadores Pastor Ezequiel 
Bueno, Julio Küller e Walter José de Souza - Valtão, este por estar cumprindo licença 
parlamentar desde o dia cinco do mês em curso, por um período de vinte e cinco dias, 
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, 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 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=28/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=28/04/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
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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 314/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.932. Of. nº 
325/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.933. Of. nº 363/21,solicitando 
divulgar entre os pares, que, nos termos que dispõe o Art. 72-A, § 1º da Lei Orgânica 
Municipal, inserido pela Emenda a LOM nº 67, a realização de Audiência Pública, no dia 
29 de abril de 2.021, com o início às 14:00 horas, na sede do Poder Legislativo de Ponta 
Grossa, situada na Avenida Visconde de Taunay, 880, Bairro Ronda, oportunidade em 
que o Poder Executivo apresentará o Plano de Metas da Gestão 2021 - 2024. DO 
VEREADOR EDE PIMENTEL - Projeto de Lei nº 67/21, concede Título de Cidadão 
Honorário de Ponta Grossa ao Professor NELSON ARI CANABARRO DE OLIVEIRA. DA 
VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Projeto de Lei nº 65/21, denomina de Pastora ANA 
RITA RIBAS SANTOS a Rua 41, do Residencial Jaardim Royal, Bairro das Neves, nesta 
cidade. DOS VEREADORES LÉO FARMACÊUTICO, LEANDRO BIANCO, MISSIONÁRIA 
ADRIANA E FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 66/21, dria pontos de embarque e 
desembarque exclusivos para motoristas profissionais de transporte de passageiros, 
próximos a locais de trânsito intenso e grande circulação de pessoas na cidade de Ponta 
Grossa. DA VEREADORA JOCE CANTO - Requerimento nº 96/21, requerendo, em 
consonância com o disposto nos arts. 19 e §§ do Regimento Interno desta Casa de Leis e 
art. 36, III, da Lei Orgânica do Município, o estabelecimento de licença parlamentar, para 
tratar de interesses particulares, sem remuneração, no período de 01/05/2021 à 
31/05/2021. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o presente requerimento. 
DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Requerimento nº 100/21, requerendo, nos termos do art. 
36, I da Lei Orgânica do Município, após deliberação do Soberano Plenário, que seja 
concedida a licença de 30 (trinta) dias, a partir do dia 26 de abril do corrente ano, de 
acordo com atestado médico anexo. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o 
presente requerimento. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção de Apelo nº 153/21, à 
Excelentíssima Senhora Prefeita de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para 
que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, a 
substituição, em caráter emergencial, da câmara de conservação para vacinas do 
CRUTAC, no Cerrado Grande, a qual encontra-se estragada. DA VEREADORA JOCE CANTO 
- Moção de Apelo nº 154/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que una 
esforços buscando apoio para a materialização da Lei Federal nº 13.935 de 11 de 
dezembro de 2019, que Dispõe sobre a prestação de Psicologia e Serviço Social nas redes 
públicas de educação básica, no âmbito do Município de Ponta Grossa e demais regiões. 
O Senhor Presidente, nesta ocasião, reforçou o teor do Ofício nº 325/21, comunicando a 
todos a respeito da realização de audiência pública a ser realizada nesta Casa de Leis, dia 
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vinte e nove do mês em curso, à partir das quatorze horas. Em seguida cedeu espaço na 
Tribuna à Gerente Geral da SANEPAR, Região Sudeste Jeanne Schmidt, acompanhada dos 
Senhores Danilo Raffa, Gerente Regional de Ponta Grossa e Valdinei Chimborski Lopes, 
Gerente Comercial de Atendimento ao Cliente  atendendo solicitação aprovada por esta 
Casa, de lavra da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Trânsito, Transporte, Mobilidade 
Urbana e Acessibilidade, através de seu Presidente, Vereador Filipe Chociai, no sentido 
de que gestores da SANEPAR de nossa cidade compareçam até esta Casa a fim de 
realizarem esclarecimentos quanto a situação do Saneamento Básico do Município. Após 
a manifestação, se colocaram à disposição, respondendo questionamentos e indagações 
feitas pelos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Dr. Erick, Josi do Coletivo, Izaias Salustiano, 
Leandro Bianco, Divo, Felipe Passos, Joce Canto e Filipe Chociai. Foi colocada em 
apreciação, tendo sido aprovada a solicitação verbal do Vereador Filipe Chociai, no 
sentido de ser suprimida a Comunicação Parlamentar da presente sessão, tendo sido 
anunciada na seqüência a ORDEM DO DIA - EM DISCUSSÃO ÚNICA - VETO PARCIAL À LEI 
Nº 13.918 (Art. 4º, Parágrafo único) - Proíbe que pessoas que cometerem abandono a 
animais domésticos possam obter novamente sua guarda e de outros animais: 
MANTIDO, com votos favoráveis dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Dr. Erick, Filipe 
Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi 
do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana e Paulo Balansin. 
Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Pastor Ezequiel 
Bueno, Julio Küller e Walter José de Souza - Valtão. Foram aprovados os pedidos de 
justificativa de ausência das votações feitas pelos Vereadores Ede Pimentel, Divo e Felipe 
Passos, por não se encontrarem presentes durante o processo de votação. EM SEGUNDA 
DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 310/20 (Vereador Vinícius Camargo), declara de 
utilidade pública a ASSOCIAÇÃO ANTARES, com sede nesta cidade: APROVADO, ficando 
registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Divo, Felipe Passos, 
Julio Küller, Pastor Ezequiel e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 320/20 
(Vereador Geraldo Stocco), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao 
Senhor CLÁUDIO SCHLEDER: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 
Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Ede Pimentel, Dr. Erick, Filipe Chociai, 
Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do 
Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as 
ausências justificadas das votações dos Vereadores Divo, Felipe Passos, Julio Küller, 
Pastor Ezequiel Bueno e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 6/21 
(Vereador Filipe Chociai), dispõe sobre o uso compartilhado, em tempo real ou em molde 
de gravação, de imagens de câmeras privadas captadas do ambiente externo de imóveis 
de pessoas jurídicas de direito privado situados no Município de Ponta Grossa, com o 
sistema de videomonitoramento da segurança pública municipal: APROVADO, com votos 
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favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Ede Pimentel, Dr. 
Erick, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, 
Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam 
registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Divo, Felipe Passos, 
Julio Küller, Pastor Ezequiel Bueno e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 
11/21 (Vereador Julio Küller), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao 
Senhor MAURICIO CELINSKI: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 
Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Ede Pimentel, Dr. Erick, Felipe Passos, Filipe 
Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi 
do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as 
ausências justificadas das votações dos Vereadores Divo, Pastor Ezequiel Bueno, Julio 
Küller e Walter José de Souza - Valtão. O Senhor Presidente cumprimentou e agradeceu 
nesta oportunidade, pelas presenças dos cidadãos Nelson Canabarro e Ex-Vereador e Ex-
Presidente desta Casa, Alessandro Lozza de Moraes. PROJETO DE LEI Nº 19/21 (Vereador 
Felipe Passos), dispõe sobre a obrigatoriedade da aplicação do questionário para 
rastreamento de sinais precoces do autismo denominado "M-CHAT" por parte das 
unidades de saúde da rede pública e privada do Município de Ponta Grossa: APROVADO, 
ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Pastor 
Ezequiel Bueno, Julio Küller e Walter José de Souza - Valtão. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - 
PROJETO DE LEI Nº 08/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 7.500, de 13/02/2004, 
estabelecendo o "ISS Premiado": APROVADO, nos termos da Emenda 
Modificativa/Aditiva de autoria do Vereador Júlio Küller, com votos favoráveis dos 
Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, 
Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce 
Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. 
Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Pastor Ezequiel 
Bueno, Julio Küller e Walter José de Souza - Valtão. PROJETO DE LEI Nº 23/21 (Mesa 
Executiva), promove alterações na Lei nº 8.058, de 05/02/2005, que dispõe sobre a 
estrutura dos serviços administrativos dos servidores do Quadro Único de Pessoal da 
Câmara Municipal de Ponta Grossa: A Vereadora Josi do Coletivo requereu a retirada 
para vistas por quinze dias do referido projeto, cujo pedido foi colocado em discussão e 
votação, tendo sido REJEITADO, através dos votos contrários dos Vereadores Divo, Dr. 
Erick, Ede Pimentel, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 
Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana e 
Paulo Balansin. Votaram favoravelmente as Vereadoras Joce Canto e Josi do Coletivo. 
Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Pastor Ezequiel 
Bueno, Julio Küller e Walter José de Souza - Valtão. Colocado o Projeto de Lei nº 23/21 
em discussão e votação, o mesmo foi APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 
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Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Felipe Passos, 
Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. 
Zeca, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências 
justificadas das votações dos Vereadores Pastor Ezequiel Bueno, Julio Küller e Walter 
José de Souza - Valtão, bem como a abstenção da votação da Vereadora Josi do Coletivo. 
O Senhor Presidente pediu licença para se ausentar, em função de compromisso pré-
agendado, passando a presidência dos trabalhos ao Vereador Vice-Presidente Filipe 
Chociai. Também requereram licença para se ausentar, com aprovação dos demais 
pares, os Vereadores Divo e Paulo Balansin, em função de compromissos assumidos. EM 
DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 143, 144/21, da Vereadora Josi do 
Coletivo; 145/21, do Vereador Leandro Bianco; 148/21, dos Vereadores Ede Pimentel e 
Izaias Salustiano; 149/21, do Vereador Ede Pimentel; 150, 151/21, do Vereador Filipe 
Chociai; 152/21, do Vereador Felipe Passos, ficando registradas as ausências justificadas 
das votações dos Vereadores Divo, Pastor Ezequiel Bueno, Julio Küller, Paulo Balansin e 
Walter José de Souza - Valtão. Moção nº 146/21, de autoria da Vereadora Josi do 
Coletivo: REJEITADA, com votos contrários dos Vereadores Dr. Erick, Felipe Passos, 
Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Missionária Adriana. 
Votaram favoravelmente os Vereadores Ede Pimentel, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, 
Izaias Salustiano, Joce Canto e Josi do Coletivo. Ficam registradas as ausências 
justificadas das votações dos Vereadores Divo, Pastor Ezequiel Bueno, Julio Küller, Paulo 
Balansin e Walter José de Souza - Valtão. O Vereador Felipe Passos nesta oportunidade 
parabenizou pelas presenças das cidadãs Geovana, Célia Duda e Mariana, prestigiando 
os trabalhos da presente sessão. Moção nº 147/21, de autoria do Vereador Divo: 
APROVADA, com votos favoráveis dos Vereadores Ede Pimentel, Felipe Passos, Filipe 
Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Leandro Bianco, Léo 
Farmacêutico e Missionária Adriana. Votaram contrariamente os Vereadores Dr. Erick e 
Dr. Zeca. Abstiveram-se da votação as Vereadoras Joce Canto e Josi do Coletivo. Ficam 
registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Divo, Pastor Ezequiel 
Bueno, Julio Küller, Paulo Balansin e Walter José de Souza - Valtão. Ainda em Discussão 
Única, foram APROVADAS: Indicações nºs 442, 443, 444, 446, 451, 453, 459, 460, 461, 
462, 463/21, do Vereador Dr. Erick; 445/21, do Vereador Felipe Passos; 447, 468/21, do 
Vereador Léo Farmacêutico; 448, 449, 450/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 452, 
454/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 455/21, da Vereadora Missionária Adriana; 456, 
458, 464/21, do Vereador Ede Pimentel; 457, 467/21, da Vereadora Joce Canto; 465/21, 
do Vereador Geraldo Stocco; 466/21, do Vereador Divo. Inscreveram-se para utilizar da 
palavra no PEQUENO EXPEDIENTE, os Vereadores Josi do Coletivo, para lembrar que no 
dia vinte e nove de abril completam seis anos daquilo que considera o "mais vergonhoso 
massacre por ordem de Beto Richa, por seu grupo político apoiador na Praça Nossa 
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Senhora de Salete, Centro Cívico, Curitiba. Foi a cena mais medieval  e inimaginável por 
uma sociedade tida como civilizada". Relatou que esse momento deixou duzentas 
pessoas feridas oficialmente e emocionalmente um número incalculável de servidores 
públicos, em especial educadores, armados somente com palavras de ordem, cujo ato se 
deu para garantir a aprovação inconstitucional do confisco da previdência dos 
servidores, onde o próprio governador admitiu que havia errado ao mexer na 
formatação da previdência em dois mil e doze, o que onerou o caixa do estado, não 
conseguindo mais honrar esses compromissos, frisando que especialistas alegam que 
com o passar do tempo a previdência terá mais a pagar do que a receber, onde tentaram 
evitar e estava lá nesse dia, tendo vivenciado tiros com balas de borracha, ataques com 
cassetetes, gás lacrimogênio, bombas lançadas à esmo de helicópteros e ameaças por 
cães perigosíssimos. Ressaltou que foi um verdadeiro show de horrores provocado por 
quem deveria proteger. Ali decidiu se filiar em partido voltado ao interesse do povo, dos 
trabalhadores da cidade e da terra, se descobrindo como agente política e aqui está 
nesta Casa, com seus três camaradas de mandato apresentando à população a forma 
mais democrática de atuar num Parlamento. Ressaltou que aquele massacre não 
terminou, considerando que continuam nas mãos de um governo intransigente que 
mantém ordens de cima para baixo, ignorando e até desdenhando da capacidade 
intelectual de seu corpo docente. Nesse sentido, conclamou aos demais pares para olhar 
de forma refletiva à educação no Município, relatando que os educadores estão se 
reinventando para introduzir alunos no ensino remoto, momento em que justificaria se 
acaso tivessem recebido os tablets prometidos pela administração municipal anterior. 
Joce Canto também se manifestou ocupando desse espaço, frisando que num momento 
de pandemia, percebe o quanto seria importante a presença dos tablets, dizendo ser 
mais uma promessa não cumprida do Ex-Prefeito Marcelo Rangel. VEREADORA 
MISSIONÁRIA ADRIANA: Prestou homenagem em especial, pela proximidade do dia 
primeiro de maio, data em que se prestam homenagens ao trabalhador, citando da 
palavra de Deus: "São dignos do seu salário, que no suor do seu rosto, comerão o seu 
pão, em tudo que fizer prosperarão", pedindo bênçãos e dirigindo suas orações nesse 
tempo de pandemia em que se reinventam em prol do sustento de sua família. 
Parabenizou também pela comemoração do Dia do Diaconato da Igreja do Evangelho 
Quadrangular, da qual é pastora, citando que são pessoas que auxiliam na obra de Deus 
de forma voluntária, tendo seu testemunho dos motivos de servir a sua igreja. Lembrou 
da frase de comando do Diaconato Quadrangular: "A serviço do Rei". Homenageou 
especialmente nesta data, à Diaconisa Maria da Luz, pelo seu passamento, a qual atuava 
na Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular na Nova Rússia, colaborando com o 
Ministério do Superintendente, Pastor Rubenir, com quarenta e dois anos trabalhando 
no bom andamento da Casa do Senhor, registrando seus pêsames à família enlutada. 
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Encerrou deixando palavra: "Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá 
bem". VEREADOR EDE PIMENTEL: Dirigindo-se à Senhora Prefeita Municipal, conclamou 
a mesma a se lembrar de contemplar aos músicos, diante das restrições perante a 
pandemia. Passando a palavra ao Vereador Geraldo Stocco, seu liderado, assim se 
manifestou: "Peço escusas ao Plenário e pelas pessoas que estão assistindo, pela palavra 
ignorante que eu proferi, isso quer dizer, sem conhecimento sobre uma causa, jamais, 
Missionária, quis falar sobre Vossa Excelência, jamais, sobre o Léo, jamais, porém tem 
parlamentares aqui que acham que realmente isso aqui é um circo. Quando numa 
discussão de saúde e vai ser a última vez que eu vou falar sobre isso, quando numa 
discussão sobre saúde, vem falar sobre play station, vem tirar sarro de uma ação 
beneficente, uma sociedade inteira estava fazendo, isso não é ser ignorante, isso é ser 
mal caráter e outra, o nosso mandato já sofreu inúmeras tribulações, inúmeros 
problemas e não vai ser uma ameaça, Vereador Leandro, fora desse microfone que vai 
me fazer parar. Falando diretamente para o senhor, porque o senhor precisa ter coragem 
para falar o que Vossa Excelência falou para mim aqui no microfone. Vossa Excelência 
fica tirando print das minhas redes sociais, das redes sociais de minha noiva. Eu quero 
falar que staut é crime e Vossa Excelência não vai de maneira nenhuma parar o nosso 
mandato com ameaças baixas, com ameaças fora do microfone, com ameaças debaixo 
da máscara". Outro assunto, para solicitar à Senhora Prefeita Municipal no sentido de 
atender a causa dos músicos da cidade, conversando com a classe e vereadores que os 
representam, citando a dificuldade que enfrentam no dia a dia, não podendo esperar 
duas semanas para participar de uma reunião e os mesmos mais sessenta dias para 
poder receber salários. Izaias Salustiano somou-se à causa dos músicos. Informou haver 
protocolado Moção de Apelo a Senhora Prefeita Municipal, apelando para que a mesma 
neste final de semana, Dia dos Trabalhadores, possa alterar o decreto 18.921, junto com 
o Comitê de Crises, autorizando aos mini mercados, mercearias, pequenos mercados nos 
bairros a reabrirem suas portas nos sábados e domingos, para que possam cumprir com 
suas folhas de pagamento, considerando o transporte coletivo estar em greve, 
favorecendo que pessoas permaneçam em seus bairros. O Senhor Presidente, então 
Vereador Filipe Chociai, informou haver conversado com o Vereador Ede, referente aos 
músicos indagado pelo Vereador Geraldo Stocco e como líder de governo fará o que 
puder estar ao seu alcance para adiantar reunião dos mesmos com a Senhora Prefeita 
Municipal. VEREADOR DR. ERICK: Parabenizou a ação da Deputada Mabel Canto, pela 
ampliação da Escola no Jardim Paraíso, através da liberação de verbas no valor de 
oitocentos e vinte mil reais, estendendo ao Governador Ratinho Júnior pela destinação 
do referido valor, destacando a necessidade de reconhecer, independentemente de 
partido, ficando feliz em ver ambos unidos em prol da educação. Considera digno de 
parte da deputada por haver agradecido, em redes sociais, ao Senhor Governador e 
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Secretário de Educação, bem como ao Presidente da Fundepar pelo auxílio e liberação 
desse valor. Por outro lado fica triste ao ver ex-vereador que não foi eleito e hoje se 
encosta em secretaria no Município, tirando foto na referida escola, fazendo cortesia 
com chapéu alheio, sendo que o mérito é do Governador e Deputada Mabel. 
VEREADORA JOCE CANTO: Agradecendo ao Vereador Dr. Erick, pelo registro de suas 
palavras, ressaltando que foi uma luta de muito tempo à Escola que continha quatro 
salas em madeira, ressaltando ofícios e requerimentos, onde a deputada Mabel Canto 
acabou trazendo um dia no mês de abril o Secretário de Educação Renato Feder e depois, 
juntamente nesse dia, o Presidente da Fundepar, José Maria Ferreira para conhecerem 
a realidade da referida escola, trabalho que agora teve sua recompensa. Outro assunto, 
informando já ter sido aprovado seu pedido de licença parlamentar, onde ficará ausente 
no mês de maio, justamente para que, como seu partido fez acordo, no sentido dos 
suplentes poderem assumir, assim, começa a disponibilizar o mandato compartilhado do 
PSC, anunciando o primeiro suplente, João Maciel, ressaltando ser um líder estudantil, 
que realizou campanha limpa, com votação expressiva, com raça e muito trabalho. 
VEREADOR LEANDRO BIANCO: Diante do que o Vereador Geraldo Stocco relatou, se 
dirigindo diretamente à sua pessoa, respondeu, esperando que o tempo e a vida o ensine 
a ter respeito com os colegas e ainda em face das suas declarações que o ameaçou e o 
está perseguindo, solicitou que denuncie na justiça, porém que prove tais acusações. O 
Vereador Geraldo Stocco sugeriu e foi acatado pelo Senhor Presidente, cedendo um 
minuto de silêncio à Funcionária Pública Maria da Luz, que recebeu homenagem 
póstuma da Missionária Adriana, ao perder sua vida e ainda em memória de Alisson 
Gomes, jovem que acabou falecendo em tragédia, onde uma laje despencou sobre o 
mesmo. Não havendo mais assuntos a tratar, encerrou a presente sessão, convocando 
os Senhores Vereadores para a próxima, dia três de maio, cuja pauta da Ordem do Dia 
estará à disposição via rede de computadores, além de ser publicada no Diário Oficial do 
Município. 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 vinte e oito de abril de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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