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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 02/06/2021 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

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 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)   

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

Obs.: os Vereadores descritos acima constam conforme os parlamentares ativos que estão no site da Câmara 

Municipal de Ponta Grossa. 

 

Suplente Celso Cieslak assume o cargo do ex-vereador Valtão(PRTB) e suplentes é feito leitura e promessa do 

termo de compromisso. 

É feito pronunciamento do Vereador Celso Cieslak(PRTB), comenta que deixou sua função toda em ordem 

para quem fosse substitui-lo e que está a disposição de todos e da população. 

Referente a aceitação de abertura da CPP é feita discussão e votação onde foi arquivado a denúncia. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Inicia dizendo que espera que a verdade 

prevaleça, cita versículo bíblico Hebreus 11:1, comenta sobre episódios bíblicos e sobre a importância da fé, 

comenta sobre a revista Super Interessante, sobre a ciência da fé, e a comprovação cientifica da importância de 

se ter fé, comenta que seu cunhado motorista da VCG onde foi atacado por individuo violento e que por possuir 

fé conseguiu evitar resultados graves, comenta sobre reportagem desse caso na rede Massa, onde comenta que 

os bandidos estão mais ousados pois o homem de bem encontra-se desarmado, comenta que quando a vítima 

chegou ao Pronto Socorro não pode ser atendido e teve de dirigir-se ao UPA Santana a pé, onde foi atendido, 

chamado a ambulância que o levou novamente ao Pronto Socorro, para cirurgia de emergência, agradece a 
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Deus pelo “livramento”, e comenta sobre a necessidade de se ter fé, parabeniza a Igreja do Evangelho 

Quadrangular por incentivar o exercício da fé e completa 66 anos no estado do Paraná. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Diz respeitar a decisão da maioria, que é exercício da 

democracia e a título de comunicação comenta que juíza já homologou o acordo sobre os valores de indenização 

repassados a VCG, e agora o processo discute outros assuntos, referente a constituição federal cita possuir as 

atribuições do cargo do vereador, diz considerar muito importante representar a comunidade em temas de 

interesse comum, comenta sobre a função de legislar, comenta sobre a participação ativa da casa de leis frente 

a elaboração anual do orçamento e que deve ser aprovado pela câmara, comenta ter conhecimento que no ano 

de 2021 está sendo trabalhado com orçamento aprovado no final de 2020 e que a prefeita está utilizando um 

orçamento que não é dela e que deve fazer ajustes no que for importante, diz que é papel do vereador fiscalizar 

a execução do orçamento e das verbas repassadas pela União e pelo estado, comenta ser esquecida pelos 

munícipes a responsabilidade do vereador de exercer o c0ntrole externo do executivo, que significa estar 

verificando periodicamente a aplicação do dinheiro público e se seus procedimentos estão de acordo com a 

legislação, e que se isto não for feito não estará sendo feito função e obrigação do vereador, assim como manter 

o decoro, possuir conduta compatível, diz ver em todas as esferas de governo que não há confiança no trabalho 

do legislativo e que por vezes se vê o nome desta casa manchada e que o povo cobra posicionamentos, questiona 

se está sendo feito o necessário para resgatar a credibilidade da população, reforça a importância de se manter 

o decoro e desempenhar as atribuições que pertencem ao vereador, reforça o dever constitucional de se verificar 

a situação que a credibilidade se encontra, comenta sobre contrato da CIDATEC na CPP do ex-vereador 

Valtão(PRTB), comenta estar justificado a abertura de procedimento para investigar contrato, renovação de 

contrato e licitação que envolve a empresa que está sendo investigada pelo ministério público, pede ajuda para 

que possa se dar uma resposta plausível para a população. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta sobre o juramento no início da sessão e que sempre 

lembra-se deste juramento e reforça a importância de se fiscalizar, e que por isso posteriormente ao 

pronunciamento da justiça na qual aponta diversos crimes e que não foi aprovado a comissão que em seu lugar 

votaria favorável e que deveriam ter aberto a comissão para fiscalizar, diz não possuir problema pessoal com 

ninguém apenas com políticos corruptos e que quando há denuncia e não se investiga está sendo omisso, e isso 

é cometer crime, comenta que foram eleitos para representar as pessoas e que mais uma vez foi “passado pano” 

em provas serias, comenta que o ministério público “não brinca em serviço”, que se os depoimentos forem 

mentiras seus autores pagarão, que são representantes dessas pessoas e não do vereador em questão, comenta 

que a velha política reinou na casa mais uma vez, comenta não saber qual o conchavo ou ameaças que o 

vereador Felipe Passos (PSDB) fez por considerar inacreditável ver um processo deste e abafar o caso, reforça 

que problema pessoal só possui com político corrupto e que não exerce sua função, que isto foi justificação 

para defender uma parte, comenta não ser quem criou o processo e se for votado a favor dessa que considera 

“desculpinha”, comenta serem representantes de parcelas da sociedade e que deve se ter seriedade, comenta 

terem ido até Autarquia de Transito em busca de provas mentirosas, comenta que o ex prefeito teve muita 

responsabilidade em protocolar este pedido, comenta lamentar o ocorrido no dia de hoje e considera a situação 

triste e que a câmara municipal não está em bons períodos, reforça não acreditar em boatos, e que respeita todos 

os seus eleitores, diz ser lamentável falar disso durante uma época de pandemia, e reforça que a justiça trará a 

verdade e lamenta ter havido ameaças e conchavos na casa de leis, encerra dizendo possuir vergonha da Câmara 

Municipal do dia de hoje. 

VEREADOR JULIO KULLER(MDB): Questiona sobre a possibilidade de se viver com valores pequenos 

de dinheiro, realidade de parcela da população de Ponta Grossa, comenta sobre população a deriva por falta de 

projeto, comenta que vereadores são fiscais e que é difícil dormir sabendo do número de pessoas nessa situação, 

comenta estar fazendo um pedido público para que a prefeita intervenha na Secretaria de Assistência Social, 

reforça não ser um problema apenas do município, diz possuir culpa o município o estado e o governo federal, 

o qual  critica por comportamento que considera negacionista e que não foca em coisas importantes, diz que a 

população de Ponta Grossa espera uma ação, enaltece a posse do vereador Celso Cieslak (PRTB), diz ser uma 

felicidade e que estava a quase seis meses trabalhando com número inferior de vereadores, mas comenta que 
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ontem uma pessoa assumiu um cargo ontem que o deixou muito feliz ex-vereador Romualdo que defende que 

fara um grande trabalho na Autarquia Municipal de Transito, o parabeniza, pede a comissão de educação e 

esportes para se atentar a projeto 63/2021 que falta apenas esse parecer e é um projeto de grande importância 

pois distribui verba de sete meses para atletas e paratletas que representam a cidade, comenta ser valor irrisório 

mas contribui para essas pessoas, comenta que deseja modificar muito a lei e depois de aprovado buscara 

mudanças para tornar o acesso mais fácil e que englobe de melhor forma o treinamento dessas pessoas, é 

concedida parte a vereadora Joce Canto (PSC), que reforçando a importância da fiscalização comenta ter feito 

requerimento relacionado a “verba covid”, que o município recebeu e a assistência social diz que um valor a 

chamou atenção por valor para empresa de comunicação social para campanhas de divulgações referentes ao 

covid – 19, defende que não é função da assistência social que a mesma deve cuidar de pessoas em 

vulnerabilidade social, com a palavra novamente o vereador Júlio Kuller (MDB), conclui dizendo que tem um 

trabalho de pedidos de informações de assistência social, comenta sobre lona de circo instalada ao lado do 

ginásio da pessoa com deficiência que foi pago caro e sumiu. 

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO(PV): Comenta estar feliz e que a cada dia na Câmara, mais aprende, 

reforça que o trabalho é em prol da sociedade, reforça aos eleitores que não os decepcionará, que está 

apreendendo a fiscalizar e apreendendo com a comunidade, relembra que isto é democracia, comenta andar 

muito nos bairros e auxiliou duas pessoas com oxigênio em casa, relembra sobre o vírus covid estar assolando 

a comunidade, reforçam o pedido para o cidade, para se ficar em casa, pois vê diariamente a dificuldade da 

população, e a dificuldade na área social, comenta que há pessoas passando necessidade, e que deve-se trabalhar 

e pensar em algo, não em briga mas sim algo para ajudar a população, diz que auxiliou a aplicação de oxigênio 

em pessoas e que foi satisfatório, defende a criação de projetos interessantes para Ponta Grossa, defende estar 

feliz em apreender com a Câmara, É concedida parte a Vereadora Josi do Coletivo (PSOL), deixa solicitação 

comenta que muitas famílias tem dificuldade com o cadastro do mercado da família pede logística mais 

acessível para esta situação, é concedida palavra ao vereador Júlio Kuller (MDB), que defende que com relação 

a Secretaria da Agricultura foi feito o melhor, mais do que era sua responsabilidade e que a Fundação Municipal 

de Assistência Social que não faz planejamento para essas pessoas,  com a palavra novamente o vereador Léo 

Farmacêutico (PV) defende não ver dificuldade em ir ver a necessidade da população, comenta sobre um 

planejamento necessário a fim de se ver essas dificuldades, é concedida a palavra ao vereador Izaias Salustiano 

(PSB), este reforça a importância de se andar pelos bairros e se ouvir a população, comenta que a pandemia 

trouxe questões referente a dificuldade da saúde pública, e a pandemia nacional econômica que tem fechado 

empresas e aumenta o desemprego, considera mais grave a miséria e a fome que trazem aos pais de família 

desespero, comenta a necessidade de um olhar diferenciado para estas pessoas, com a palavra novamente o 

vereador Léo Farmacêutico (PV), reforça possuírem “mentes preciosas”, e que apela para que se comece a se 

pensar em formas e cobranças a fim de auxiliar nessa dificuldade de Ponta Grossa. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Diz que iria declinar mas frente ao comentário de questões 

pessoais com outro vereador, vem defender que a mesma e seu mandato não possui algo contra o vereador 

Felipe Passos (PSDB) e com nenhum outro vereador pois não os conhece o suficiente para tanto, defende que 

possui questões políticas e que a casa de leis deve se fazer política e não politicagem que tem visto na casa, 

comenta que a benevolência Cristã poderia ser aflorada no que diz respeito a desaprovação de nomeação de 

rua em homenagem a Marielle Franco, comenta que outra figuras não pertencentes a cidade que merecem 

homenagem na cidade e que Marielle Franco amparava psicologicamente e judicialmente viúvas de policiais 

militares e que não foi homenageada enquanto que houve essa influência cristã para voto desfavorável a 

denúncia do vereador Felipe Passos (PSDB), defende não compactuar com a impunidade  e que “quem não 

deve não teme”, comenta já ter sido denunciada por aluno para sua mantenedora e que pediu a investigação 

pois não devia e por isso nada temia e foi comprovado isso, e que o pai desse aluno foi por ela processado, diz 

estar pedindo apenas uma investigação, pois a corregedoria da cada de leis arquivou de forma precipitada o 

caso, diz ter ficado chocada com o que leu, reforça não possuir questão pessoal com alguém e cita os crimes 

apontados no processo, comenta desejar dar resposta  a sociedade que espera que sejam apurada na casa de leis 

tudo que está se acusando o vereador a fim de se saber da verdade, defende que não se deve se esquivar em 

relação ao ministério público defende que manobra que considera politiqueira tenha acontecido na casa de leis, 
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define como provas robustas e serias e que há decisão judicial existente defende ter sentido vergonha ao ler 

alguns trechos, defende não se tratar de julgar precipitadamente e que tal ocorrido foi vergonhoso e que o 

vereador está tendo atitude imoral, defende que não prevaleceu a vontade de todos e que a população já está 

percebendo isso, defende que não seriam injustos e que não julga alguém antes de se ler a respeito, reforça 

compromisso de se dar resposta a população e que seria descente se o vereador pudesse ser investigado. 
 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 02/06/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  
EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR RUDOLF POLACO 
Projeto de Lei Ordinária nº 152/2020: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor ROBERTO RIBAS TAVARNARO. 

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

_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 
Projeto de Lei Ordinária nº 14/2021: 
Promove alteração na Lei nº 9.019, de 03/10/2007, conforme especifica. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 41/2021: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 150.000,00, e dá outras 

providências. 

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

 

_________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 46/2021: 

Autoriza o Poder Executivo a doar o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira à Universidade 

Estadual de Ponta Grossa. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR DIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 48/2021: 
Promove alterações na Lei nº 8.427, de 16/01/2006, conforme menciona. 

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

 

_________________________________________________________________________ 
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EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR PASCOAL ADURA 
Projeto de Lei Ordinária nº 131/2016: 
Denomina de JOSÉ TRIERWEILER NETO a Rua nº 08 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta 

cidade. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

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

 

_________________________________________________________________________ 
 DO VEREADOR PAULO BALANSIN 
Projeto de Lei Ordinária nº 52/2021: 
Denomina de PAULO EDUARDO CAILLOT a via pública que menciona. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 203/2021 do Vereador EMERSON LUIZ SANSANA - QUINZINHO SANSANA 

MOÇÃO DE APELO 
Dirigida ao Exmo Sr. Governador do Estado do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, no sentido de tomar as 

medidas cabíveis junto aos órgãos competentes, para inclusão no pacote de obras da concessão do pedágio a 

garantia de execução de obras de acesso na entrada dos seguintes bairros: Cristo Rei, Vila Romana, Santa Luzia 

e Parque do Café, todos em Ponta Grossa, Paraná. Sendo: 1) Passarela 8 (Km 183+300m); Trincheira 3 (Km 

182+800m); Passarela 7 (Km 179+700m); Viaduto 2 (Km 177+800m); Passarela 6 (Km 174+200m); 

Trincheira 1 (Km 173 + 950m); Passarela 5 (km 173+800m); Passarela 4 (Km 173+600m); Passarela 3 (Km 

173+300m); Passarela 1 (Km 172+30m). 
  

Nº 204/2021 do Vereador EMERSON LUIZ SANSANA - QUINZINHO SANSANA 
MOÇÃO DE APELO 
Dirigida ao Exmo Sr. Governador do Estado do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, no sentido de tomar as 

medidas cabíveis junto aos órgãos competentes, para inclusão no pacote de obras da concessão do pedágio a 

garantia de realização das seguintes obras na Av. Souza Naves: fechamento do canteiro central; ciclovia; 

passeio e iluminação. 
  

Nº 205/2021 do Vereador EMERSON LUIZ SANSANA - QUINZINHO SANSANA 
MOÇÃO DE APELO 
Dirigida ao Exmo Sr. Governador do Estado do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, no sentido de tomar as 

medidas cabíveis junto aos órgãos competentes, para que seja viabilizada trincheiras no bairro Cará-Cará, 

Vendrami e D.E.R, entre a Av. Sen. Flávio Carvalho Guimarães e Av. Presidente Kennedy. 
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Nº 206/2021 do Vereador EMERSON LUIZ SANSANA - QUINZINHO SANSANA 
MOÇÃO DE APELO 
Dirigida à Empresa RUMO LOGÍSTICAS, para que, efetue a recuperação e a instalação de cancelas localizado 

na entrada do Santa Luzia, onde a passagem está intensamente deteriorada, sem condições de trafegabilidade, 

prejudicando a locomoção de veículos, bem como a ausência de cancelas que traz insegurança aos moradores 

da região. 
  

Nº 207/2021 do Vereador EMERSON SANSANA - QUINZINHO SANSANA 
MOÇÃO DE APELO 
Dirigida à Empresa RUMO LOGÍSTICAS, para que, efetue a recuperação e a instalação de cancelas localizado 

na entrada do Bonsucesso, onde a passagem está intensamente deteriorada, sem condições de trafegabilidade, 

prejudicando a locomoção de veículos, bem como a ausência de cancelas que traz insegurança aos moradores 

da região. 
  

Nº 208/2021 do Vereador EMERSON LUIZ SANSANA - QUINZINHO SANSANA 
MOÇÃO DE APELO 

Dirigida à Empresa RUMO LOGÍSTICAS, para que, efetue a recuperação e a instalação de cancelas localizado 

na entrada do Borato, onde a passagem está intensamente deteriorada, sem condições de trafegabilidade, 

prejudicando a locomoção de veículos, bem como a ausência de cancelas que traz insegurança aos moradores 

da região. 
  

Nº 209/2021 do Vereador EMERSON LUIZ SANSANA - QUINZINHO SANSANA 

MOÇÃO DE APELO 
Dirigida à Empresa RUMO LOGÍSTICAS, para que, efetue a recuperação e a instalação de cancelas localizado 

na entrada do Bocaína, onde a passagem está intensamente deteriorada, sem condições de trafegabilidade, 

prejudicando a locomoção de veículos, bem como a ausência de cancelas que traz insegurança aos moradores 

da região. 
  

Nº 210/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada ao Doutor Lauro Koehler, devido aos seus serviços prestados como médico e cirurgião 

plástico na cidade de Ponta Grossa. 
  

Nº 211/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Doutor Luiz Guilherme Strack, devido aos serviços prestados a comunidade como 

médico na cidade de Ponta Grossa.  
  

Nº 212/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada ao Doutor Francisco Raevan, devido aos serviços prestados como médico a comunidade da 

cidade de Ponta Grossa.  
  

Nº 213/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada a Senhora Rose Maria Christóforo, assistente social, devido aos serviços prestados a 

comunidade da cidade de Ponta Grossa.  
  

Nº 214/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 
MOÇÃO DE APLAUSO 
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Dirigida aos Policias Militares de Ponta Grossa, Soldado Rafael Moreira Diogo,  
Soldado Tiago Lincon Antunes, por participar do ato heroico no dia 21 de maio de 2021. 
  

Nº 215/2021 do Vereador DIVO 

MOÇÃO DE APELO 
Dirigida a Excelentíssima Senhora  Elizabeth Silveira Schmidt, Prefeita Municipal, para que os técnicos de 

telecomunicação tenham prioridade ao receber a vacina contra o Coronavirus. 
  

Nº 216/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
MOÇÃO DE APELO 

Dirigida a Excelentíssima Prefeita Municipal de Ponta Grossa Elizabeth Silveira Schmidt, para que determine 

a vacinação dos servidores públicos de Ponta Grossa. 
  

Nº 217/2021 dos Vereadores DANIEL MILLA FRACCARO, DIVO, DR. ERICK, DR. ZECA, EDE 

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

JAIRTON DA FARMACIA, JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL, JOSI DO COLETIVO, JULIO KULLER, 

LEANDRO BIANCO, LÉO FARMACÊUTICO, MISSIONÁRIA ADRIANA, PASTOR EZEQUIEL 

BUENO e PAULO BALANSIN 

MOÇÃO DE APELO  
Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, 

solicitando a mesma que não acate o toque de recolher as 20:00h do decreto estadual, porque irá prejudicar 

diretamente as Igrejas, solicito que o mesmo seja estendido para mais tarde. 
  

Nº 218/2021 do Vereador DR. ZECA 
MOÇÃO DE APELO 
À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione junto ao 

Poder Executivo Estadual, no sentido de incluir os PROPAGANDISTAS E VENDEDORES DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS  no vértice (alto) do grupo prioritário do plano Municipal de vacinação contra a COVID-

19, nesta cidade. 
 

Total de Monções - 16 

Vereador Quinzinho Sansana (MDB) - 7 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 4 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador Divo (PSD) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 

Vereadores Daniel Milla (PSB), Divo (PSD), Dr. Erick (PSDB), Dr. Zeca (PSL), Ede Pimentel (PSB), 

Felipe Passos (PSDB), Filipe Chociai (PV), Geraldo Stocco (PSB), Izaias Salustiano (PSB), Jairton da 

Farmácia (DEM), João Vitor Ferreira Maciel (PSC), Josi do Coletivo (PSOL), Júlio Kuller (MDB), 

Leandro Bianco (REPUBLICANOS), Léo Farmacêutico (PV), Missionária Adriana 

(SOLIDARIEDADE), Pastor Ezequiel Bueno (AVANTE), Paulo Balansin (PSD) - 1  
  

INDICAÇÕES 
  

Nº 664/2021 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 desentupimento de boeiro na Rua Joaquim Meneleu de Almeida Tôrres, bairro Uvaranas, nesta 

cidade. 
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Nº 665/2021 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 desentupimento de boeiro na Rua Alfazema, nº150, esquina com Av.Jardim, Santa Terezinha, 

bairro Contorno, nesta cidade. 
  

Nº 666/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua Éster Johannssem em uvaranas. 
  

Nº 667/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO: Indico a Mesa Executiva, de acordo com o que 

faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado ao 

Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine aos órgãos competentes da 

municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar o reparo de Bueiros em todas 

as ruas que envolvem o Shopping Palladium no centro de Ponta Grossa.  
  

Nº 668/2021 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 limpeza e desobstrução da galeria de água pluvial na Rua Dr. Flávio Almeida 

Martins, com esquina da Rua Barão de Monte Alegre.  
  

Nº 669/2021 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 limpeza e desobstrução da galeria de água pluvial na Rua Dr. Casemiro Reis, n. 82, 

esquina com a rua Frei Madre Deus, Vila Nova Rússia. 
  

Nº 670/2021 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 iluminação pública da Rua Moreira Garcez em frente a Paróquia 

São Francisco e Na rua Horácio Droppa entre as ruas Teófilo Cunha e Senador Afonso Camargo, ambas na 

Vila Coronel Cláudio. 
  

Nº 671/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando realizar o patrolamento, cascalhamento e manutenção das ruas Dr. Antônio Taques 

Silveira, Osmário Oliveira Capote, Domingos Tozeto e rua Ronaldo Piekorski, todas localizadas na Vila San 

Martin, Uvaranas, nesta cidade. 
  

Nº 672/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando realizar o patrolamento, cascalhamento e manutenção da rua Nito Manuel Gutochi, 

Parque Tarobá, nesta cidade. 
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Nº 673/2021 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 desentupimento de boeiro e colocação de tampa na Rua Paineira, bairro Contorno, nesta cidade. 

Nº 674/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Porecatu, em frente ao nº65 na Vila Santo 

Antônio. 
 

Total de Indicações - 11 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 3 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 3 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereador Josi do Coletivo (PSOL) - 2  

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

 
 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 01 de junho de 2.021. 

 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. ERICK CAMARGO 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Comenta estar feliz por convite da cerimônia da prefeitura sobre 

inauguração de Centro de Educação Ambiental Vereador Delmar Pimentel diz estar feliz pela homenagem a seu 

pai, agradece ao deputado Aliel Machado que destinou emenda para construir soçaite no jardim Monte Belo, 

passa a palavra ao vereador Izaias Salustiano (PSB), parabeniza o pai do vereador Ede Pimentel (PSB), diz ser 

justa a homenagem, agradece a Emenda que será usada no centro esportivo de Guaragi, comenta ter visto no 

noticiário que houve programa do governo Nota Ponta Grossa que distribuirá prêmios, diz não achar o momento 

oportuno frente as dificuldades da pandemia, e atividades paralisadas. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta estar feliz com seu retorno após um mês, comenta que seu 

mês foi com bastante trabalho e desenvolveu projeto com pautas voltadas a mulheres e trabalho com mulheres 

vítimas de violência e que durante esse mês viu a necessidade muito mais da instalação da procuradoria da 

mulher dentro desta casa, e que se reuniu online com uma das procuradoras nacional e do Paraná a fim de falar 

sobre a procuradoria da mulher que será instalada em Ponta Grossa, reforça ser marca do mandato a fiscalização 

e deseja informar que sua assessoria está ainda mais reforçado, com ex-vereador a fim de lutar ainda mais por 

Ponta Grossa. 

VEREADORA JOSE DO COLETIVO (PSOL): Comenta questão da monção 217/2021 que não recorda de 

ter feito assinatura sobre essa monção mas foi conferido e foi feito assinatura que acredita que foi feito sem 

querer, pois não concorda com o retorno das igrejas ou das escolas e que votaria contrário a monção, comenta 
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estar recebendo muitas denúncias de professores a respeito de muitas crianças e profissionais contaminados por 

não ser seguido os procedimentos de segurança, reforça ser grande o número de denúncias, comenta que se deve 

considerar a carta aberta dos funcionários de educação do município, comenta ter denúncias de escolas 

municipais e estaduais públicas e particulares, reforça pedido para se fechar as escolas e que não vê sentido em 

um retorno tão precipitado, defende que voltar para a escola a criança por estar vulnerável na rua não é função 

da escola e que o retorno das aulas não é recomendado. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:   
https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReu

niao=02/06/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=  

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA DOIS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII 

LEGISLATURA) 

         Aos dois dias do mês de junho 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 ainda parte da Mesa o 

Vereador Filipe Chociai - Vice-Presidente, com a ausência justificada do Vereador José 

Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro Secretário, presentes os Vereadores Missionária 

Adriana, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Edelmar Pimentel - Ede Pimentel, Felipe Passos, 

Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio 

Küller, Leandro Bianco, Leonilton A. Carneiro - Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. À hora 

regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos do dia, colocando em 

discussão e votação a Ata da sessão ordinária 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 - Mensagem nº 29/21 (Projeto de Lei nº 

102/21), institui o Plano Plurianual do Município de Ponta Grossa para o quadriênio 

2022/2025. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Projeto de Lei nº 103/21, promove 

alteração na Lei nº 12.024, de 16/12/2014, conforme especifica. Of. nº 872/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 13.969. Of. nº 913/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.958, Of. nº 784/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

13.952. Of. nº 767/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.950. Of. nº 680/21-

GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.970. Of. nº 871/21-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 13.968. Of. nº 580/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=02/06/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=02/06/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
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139/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 581/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 125/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 582/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 203/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

583/21-GP, em atendimento a Indicação nº 97/21, de autoria da Vereadora Josi do 

Coletivo. Of. nº 584/21-GP, em atendimento a Indicação nº 235/21, de autoria do 

Vereador Ede Pimentel. Of. nº 585/21-GP, em atendimento a Indicação nº 127/21, de 

autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 586/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

208/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 587/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 101/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 

588/21-GP, em atendimento a Indicação nº 99/21, de autoria do Vereador Izaias 

Salustiano. Of. nº 589/21-GP, em atendimento a Indicação nº 121/21, de autoria da 

Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 590/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

100/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 591/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 224/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 592/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 30/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

593/21-GP, em atendimento a Indicação nº 215/21, de autoria do Vereador Izaias 

Salustiano. of. nº 594/21-GP, em atendimento a Indicação nº 191/21, de autoria do 

Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 595/21-GP, em atendimento a Indicação nº 190/21, 

de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 596/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 187/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 597/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 196/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

598/21-GP, em atendimento a Indicação nº 198/21, de autoria do Vereador Jairton da 

Farmácia. Of. nº 600/21-GP, em atendimento a Indicação nº 200/21, de autoria do 

Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 602/21-GP, em atendimento a Indicação nº 268/21, 

de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 602/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 201/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 603/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 202/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

604/21-GP, em atendimento a Indicação nº 204/21, de autoria do Vereador Jairton da 

Farmácia. Of. nº 606/21-GP, em atendimento as Indicações nºs 205, 206/21, de autoria 

do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 607/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

209/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 608/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 213/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 609/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 218/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 
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610/21-GP, em atendimento a Indicação nº 222/21, de autoria do Vereador Felipe 

Passos. Of. nº 611/21-GP, em atendimento a Indicação nº 228/21, de autoria do 

Vereador Leandro Bianco. Of. nº 612/21-GP, em atendimento a Indicação nº 230/21, de 

autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 613/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

234/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 614/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 26/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 615/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 20/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

276/21-GP, em atendimento a Indicação nº 276/21, de autoria do Vereador Jairton da 

Farmácia. Of. nº 310/21-GP, em atendimento a Indicação nº 250/21, de autoria do 

Vereador Leandro Bianco. Of. nº 311/21-GP, em atendimento a Indicação nº 249/21, de 

autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 473/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

102/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 479/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 88/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 566/21-G´P, em 

atendimento a Indicação nº 2110/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 

569/21-GP, em atendimento a Indicação nº 2113/20, de autoria do Vereador Felipe 

Passos. Of. nº 570/21-GP, em atendimento a Indicação pnº 46/21, de autoria do 

Vereador Leandro Bianco. Of. nº 571/21-GP, em atendimento a Indicação nº 143/21, de 

autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 572/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

56/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 573/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 126/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 574/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 38/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 575/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 63/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. 

nº 577/21-GP, em atendimento a Indicação nº 21/21, de autoria do Vereador Jairton da 

Farmácia. Of. nº 578/21-GP, em atendimento a Indicação nº 51/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 579/21-GP, em atendimento a Indicação nº 138/21, de 

autoria do Vereador Léo Farmacêutico. DAS LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS - Com 

fundamento nos arts. 47 e 60-A, do Regimento Interno, em comum acordo, indicam os 

Vereadores IZAIAS SALUSTIANO, JOSI DO COLETIVO, JULIO KÜLLER, PAULO BALANSIN E 

JOÃO MACIEL, para integrarem a Comissão Parlamentar de Inquérito instituída através 

do Requerimento nº 137/21. DO VEREADOR DR. ZECA - Requerimento nº 146/21, 

solicitando na forma regimental, que seja justificada a sua ausência na presente sessão 

(02/06/2021) por motivos de doença. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi 

aprovado. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 219/21, A ser encaminhada 
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para o Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais - CESCAGE, pelo desenvolvimento 

do Projeto Farmácia da Partilha, em funcionamento na Paróquia São José, Ponta Grossa. 

DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 220/21, Dirigida aos servidores do 

serviço  funerário do município de Ponta Grossa, os quais trabalham nos Cemitérios, 

senhores: ALVELINO AMAURI FERREIRA, ALVELINO AMAURI FERREIRA, ANTONIO 

DJALMA OLIVEIRA, ANTONIO LITVIN SOBRINHO, ANTÔNIO NATAL PEDROSO, ANTONIO 

PEDRO DA LUZ, DIRCEU JOSÉ SCUDLAREK, DOMINGOS ALCEU DOS SANTOS, DOMINGOS 

ALCIDES DA LUZ, EDUARDO MATEUS SCHMIDT, EMILIO AFONSO DE ARAUJO, EUNICE 

APARECIDA GONÇALVES, EZIQUIEL LEMES DE LIMA, FRANCYELLE BATISTA, JOÃO 

OLIVEIRA, JOSÉ ALBERTO CARNEIRO, JOSÉ PEDRO MARTINS, MAURI PEDRO COSTA, 

OSVALDO PAULA DE SOUZA, OSNI APARECIDO BUENO BARBOSA, OZIRES SILVA, 

ROBERTO RIVELINO RODRIGUES, VALDENEI ROCHA, também aos coveiros, zeladores de 

cemitérios, sepultadores, extensivo a todo o Corpo Funcional, pelo importante trabalho 

realizado no município de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 221/21, Dirigida aos 

servidores do serviço  funerário do município de Ponta Grossa, os quais trabalham nas 

Capelas Mortuárias, senhores: ANA CRISTINA BLUM GARCIA, ARLETE TEREZINHA DA 

CRUZ, CEZAR LUIS PANNAZOLO, CLEONICE APª GONÇALVES, DIRCE FERREIRA, EDINÉIA 

APª DOS SANTOS, ELICLEA APª SILVA FILUS, GISELIA APª CADENE DOS SANTOS, IVONETE 

BUENO DE OLIVEIRA, LUIZ AIDE DA SILVA, MARILEIA APª DAHNE, OSVALDO DE ANDRADE, 

PABLO RICARDO BUENO, ROSE APARECIDA BATISTA DA CRUZ  DE ANDRADE, THAÍS 

KIMURA HOLETZ, VALDETE APª SOARES, pelo importante trabalho realizado no 

município de Ponta Grossa. DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Apelo nº 

222/21, Dirigida á Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. 

Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua Excelência determine aos órgãos competentes 

estudos, para a alteração do critério para a  concessão de isenção ou redução de IPTU do 

município, para incluir os pacientes em tratamento de Câncer, inclusive os que já 

realizaram cirurgia nesta cidade. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de 

Aplauso nº 223/21, a ser encaminhada ao Militar SUBTENENTE NILSON MONTEIRO DIAS 

pelos 35 anos de trabalhos prestados a comunidade em geral até presente ano. DO 

VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de Aplauso nº 224/21, Dirigida ao Padre Joel Nalepa, 

devido aos seus 25 anos de sacerdócio. Finda a leitura do Expediente, o Senhor 

Presidente informou sobre a posse dos vereadores suplentes nesta oportunidade, 

cedendo a palavra ao Vereador Felipe Passos, o qual solicitou questão de ordem para 
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solicitar O apoio dos demais pares, quanto a votação que será realizada na seqüência, 

em relação a acontecer ou não a CPP, no sentido de que possa realizar sua defesa na 

justiça, buscando ser inocentado das acusações a que está acometido, informando que 

caso houver condenação perante a justiça, solicitará sua renúncia. Vereador Geraldo 

Stocco, também em Questão de Ordem, solicitou a leitura dos processos que apresentou 

juntamente com a Vereadora Josi do Coletivo e pelo Ex-Prefeito Municipal, a fim de dar 

ciência a todos, conclamando aos demais pares que aceitem o pedido de denúncia a fim 

de investigarem a questão que envolve o Vereador Felipe Passos, destacando que os que 

se manifestarem contrário à aceitação, estarão votando contra o Ministério Público. Foi 

procedida pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do Termo de Posse dos Senhores 

Vereadores, ocasião em que foram chamados os suplentes Celso Cieslak, para tomar 

posse no lugar do Vereador Walter José de Souza - Valtão, diante da renúncia desse ao 

mandato, e em substituição temporária, para votar o pedido de instalação de CPP em 

face de acusações ao Vereador Felipe Passos  os suplentes Hadassa Hojea no lugar da 

Vereadora Josi do Coletivo, Maurício Silva no lugar do Vereador Felipe Passos e Marcelo 

Aparecido de Barros "Professor Careca" no lugar do Vereador Geraldo Stocco, os quais 

prontamente firmaram compromisso da Tribuna e posteriormente colocaram suas 

assinaturas, tomando assento aos lugares dos vereadores licenciados. Em seguida, o 

Senhor Presidente convidou o Vereador Celso Cieskak para realizar seu discurso de posse 

como vereador efetivo desta Casa de Leis. O Senhor Presidente informou aos Senhores 

Vereadores e Vereadoras, que se encontram abertas até o dia dezessete do mês corrente 

o prazo para apresentação de emendas ao Projeto do Plano Plurianual de Investimentos 

de 2.022 a 2.025, o qual se encontra à disposição na Intranet sob o título "propostas PPA 

2022 e 2025". Solicitando atenção de todos, informou sobre a apreciação dos pedidos 

feitos pelos Vereadores Geraldo Stocco e Josi do Coletivo, assim também do Senhor 

Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, do PSDB, ex-prefeito municipal, em face do Vereador 

Felipe Ramon dos Passos, por quebra de decoro parlamentar, em razão dos fatos 

expostos nos presentes, comunicando que por se tratar do mesmo objeto, após consulta 

do Departamento Jurídico desta Casa de Leis, ambos foram unificados, e terão uma única 

votação. Informou ainda que nesta data será votada a aceitação para abertura de 

Comissão Parlamentar Processante. Colocando em discussão, se manifestaram os 

Vereadores Leandro Bianco, Izaias Salustiano, Filipe Chociai, Missionária Adriana e 

Marcelo Aparecido de de Barros "Professor Careca". Colocado em votação, os referidos 
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pedidos de abertura de CPP em face do Vereador Felipe Ramon dos Passos, de forma 

unificada, os mesmos foram REJEITADOS, com os votos contrários dos Vereadores Celso 

Cieslak, Divo, Dr. Erick, Filipe Chociai, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária 

Adriana, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. Votaram favoravelmente os 

Vereadores Ede Pimentel, Hadassa Ojea, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce 

Canto, Julio Küller, Marcelo Aparecido de Barros "Professor Careca" e Maurício Silva, 

ficando portanto arquivados os referidos pedidos. Fica ainda registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. Terminada a votação, o Senhor Presidente 

agradeceu à presença dos suplentes Hadassa Hojea, Marcelo Aparecido de Barros 

"Professor Careca" e Maurício Silva, interrompendo na seqüência a presente sessão até 

que a Diretoria do Processo Legislativo pudesse atualizar o sistema novamente, 

retornando então os nomes dos Vereadores Josi do Coletivo, Geraldo Stocco e Felipe 

Passos. Reabertos os trabalhos, foi colocado em apreciação, tendo sido aprovado pedido 

verbal do Vereador Celso Cieslak, no sentido de se ausentar, diante de compromissos 

pré-assumidos. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, se manifestaram da 

Tribuna:  VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA, recitou versículo de Hebreus 11,1 "Ora, a 

fé é certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos", manifestando 

sobre fé, apresentando comprovação científica desta através de publicação na Revista 

Superinteressante, que colocou em uma de suas capas o título "a ciência da fé", com 

reportagem que 99% das pessoas acreditam em Deus, 66% rezam todos os dias, 52% 

acreditam que a religião traz benefício à saúde, 90% utilizam a fé como conforto nos 

momentos de doença e 31% gostariam que os médicos falassem mais a respeito de 

religião. Citou ainda estudo apontando que existem 3 vezes mais chances de pessoas 

sobreviverem depois de transplante de fígado, se tiverem fé, deixando assim como 

comprovação científica o poder da fé. Destacou que hoje mais do que nunca a população 

precisa se agarrar na fé para continuar. Relatou na segunda feira à noite, onde um 

motorista de ônibus ao haver aberto a porta do veículo para pessoa que sinalizou com 

vontade de entrar, a mesma sacou de foice tendo o atacado no volante, onde preso ao 

cinto de segurança, gritou pelo nome de Jesus, quando seu agressor ficou paralisado, 

dando tempo de se libertar e se livrar, onde a referida pessoa saiu correndo em 

disparada. Citou reportagem da Rede Massa sobre tal caso, em que o apresentador dizia 

que os meliantes estão cada vez mais ousados, porque sabem que o homem de bem está 

desarmado, não tendo como reagir, dizendo que não podemos mais ser cordeiros mas 
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leões em defesa da nossa casa e família. Criticou ainda o fato do mesmo haver procurado 

o Pronto Socorro para receber atendimento a seus ferimentos, quando a atendente disse 

que não podia ser atendido naquele local, indagando nesta oportunidade quais são os 

protocolos para atender pessoa que chega com hemorragia e usando uniforme de 

trabalhador? Relatando que o mesmo se dirigiu até a UPA Santana em busca de 

atendimento, e após o médico haver recepcionado, solicitou novamente para ser 

conduzido ao Pronto Socorro em uma ambulância para receber cirurgia de emergência. 

"Foi a fé que impulsionou aquele motorista não desistir de salvar sua própria vida". 

Agradeceu a Deus por esse livramento, pedindo que livre as pessoas de todo o mal. 

Parabenizou a Igreja do Evangelho Quadrangular no Paraná pelos sessenta e seis anos 

completados esse mês, mencionando existir trezentos e vinte e um municípios onde tem 

a mesma, oitocentos e setenta e dois pontos de portas abertas para pregação do 

evangelho, falando e incentivando pessoas agirem pela fé. VEREADOR IZAIAS 

SALUSTIANO, dizendo da necessidade de respeitar a democracia, não cabendo mais fazer 

alusões à votação que acabaram de proceder na casa. A título de comunicação, informou 

que a juíza da Segunda Vara da Fazenda Pública já homologou o acordo em relação aos 

valores de indenização repassados à VCG no dia vinte e quatro de maio, cujo processo 

segue discutindo a questão da tarifa e subvenção para promover o legado reequilíbrio 

contratual. Comentou sobre a Constituição Federal, entre os arts. 29 a 31 estabelecem a 

independência do Poder Legislativo, e o Art. 31 diz quais são as atribuições do cargo de 

vereador, considerando a primeira muito importante, a função de representar e buscar 

no seio da sociedade as preocupações coletivas para trazer à debate na Câmara 

Municipal, em diversos temas. Outra importante atribuição, destacando a função de 

legislar sobre matérias de interesse local, observada a competência do Poder Executivo. 

Outra ainda muito importante, que dispõe a CF no sentido da LOM e de participação 

ativa da Casa de Leis, quando da elaboração anual do orçamento, cabendo aprovar o 

orçamento elaborado pelo Poder Executivo, promover as alterações e esse ser realizado 

no próximo exercício. Mencionou que esse ano está sendo trabalhado orçamento 

aprovado no final do ano de 2.020, da gestão anterior, onde a prefeita está trabalhando 

com orçamento que não é dela. Depois de aprovado, disse que cabe papel fundamental 

da casa em fiscalizar e acompanhar a execução, destacando que passa não somente pelo 

orçamento próprio, mas nas verbas repassadas pela união e pelo Estado. Citou função 

muitas vezes esquecidas pelos munícipes e pelos gestores públicos de modo geral, a 
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responsabilidade do vereador exercer controle externo do Executivo, inscrita 

precisamente no Art. 31 da CF, dando obrigação de periodicamente estar verificando 

regularidade da aplicação do dinheiro público e se os procedimentos adotados pela 

administração pública estão de acordo. O que vê hoje em todas as esferas de governo, 

que não há por parte da população nenhuma confiança no trabalho principalmente 

exercido pelo legislativo, assim presencia o nome da Casa manchada por denúncias de 

irregularidades e que o povo cobra posições dos parlamentares, indagando: será que 

estão fazendo o necessário para resgatar a credibilidade de seus representados? 

Finalizou dizendo que tiveram recentemente apurado através de CPP a questão do 

contrato da CIDATEC, informando a todos que essa tem objetivo de trazer a verdade dos 

fatos à população, preservar o orçamento - aquilo que já se flexibilizou na mídia, já está 

plenamente justificada a reabertura do procedimento, não somente para investigar a 

dispensa de licitação de nº 003/2019, mas também para investigar os demais contratos 

e inclusive a própria renovação do deste. Entende que seria melhor que o ESTAR voltasse 

a trabalhar com bloquinho em papel que manter empresa que está sendo investigada 

pelo Ministério Público, só por isso que instauraram a referida CPI, esperando ajuda dos 

demais pares. VEREADOR GERALDO STOCCO: Fez menção ao juramento de posse feito 

pelos vereadores, no sentido de defender a cidade, fiscalizar, lembrando nas palavras do 

Vereador Izaias, estar na Constituição Federal, sendo por isso, depois que a Justiça se 

pronunciou e o Ministério Público, depois de duzentas páginas reunidas, que duvida que 

todos leram, onde existem ameaças de morte, assédio sexual e moral, porém se o 

denunciado falou que é inocente irá "acreditar". Disse que se o Ministério Público vier 

com provas contra o seu mandato, e abrir comissão, votará favorável, entendendo que 

Vereador Felipe Passos tinha que ter caráter e falado isso, assim como aqueles que o 

defenderam. "Quando chega uma denúncia e eu como vereador eleito não investigo, eu 

estou sendo omisso, estou cometendo crime também - fomos eleitos para representar 

as pessoas". Colocou que mais uma vez passaram pano em provas sérias e gigantescas. 

Disse que o Ministério Público não brincarem serviço e se os depoimentos realizados, se 

forem mentiras, terão que pagar. Citou que a velha política dominou nesta Câmara 

municipal entre os vereadores eleitos e reeleitos. Tem certeza que a justiça vai trazer a 

verdade. VEREADOR JULIO KÜLLER: Para registrar críticas à realidade de uma a cada 

trinta pessoas em Ponta Grossa, indagando o que se compra com cento e setenta e oito 

reais, lembrando que quando era Secretário de Assistência Social, tinham projeto e 
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planejamento na cidade, com vinte e sete mil famílias que utilizavam o bolsa família e 

hoje chegaram a trinta e duas mil pessoas as quais estão à deriva, por não haver projetos 

para as mesmas, enquanto são fiscais da população. Disse nesse sentido, como dormir 

tranqüilo, sabendo existir pessoas que vivem com oitenta e nove reais por mês. Pediu 

publicamente à Prefeita Municipal que intervenha na Secretaria de Assistência Social, 

dizendo não ser possível que estejam enfrentando essa situação, não culpando somente 

o Município, mas o Estado e Governo Federal, que se preocupa com negacionismo e 

agora com a Copa América, enquanto brasileiros estão indo à deriva. Ressaltou que 

enquanto a vacina não vem, o povo está morrendo, lembrando dois aviões que carregam 

o máximo de pessoas possíveis, é como se tivesse caído no Brasil, com as mortes diárias 

pela pandemia. Destacou que as pessoas esperam ver ação dos vereadores. Enalteceu a 

posse do Vereador Celso Cieslak, desejando boas vindas dizendo estar com os demais 

pares, ansiosos por sua chegada, estando feliz em completar nesta data, dezenove 

vereadores, estendendo ainda, quando na data de  ontem, uma pessoa de extrema 

importância também assumiu cargo na Administração Municipal Indireta, citando a 

pessoa do ex-vereador Romualdo Camargo que exerceu com seriedade seu mandato 

nesta Casa, parabenizando-o pela posse na AMTT, como homem sério, combativo e que 

irá realizar grande trabalho. Pediu à Comissão de Educação e Esportes, na pessoa da 

Vereadora Missionária, que se atende ao Projeto de Lei nº 63/21, que dispõe sobre o 

"Prata da Casa", pelo que percebeu falta somente o parecer dessa comissão, 

considerando de extrema importância a cidade, com a distribuição de verbas por sete 

meses a atletas e para-atletas que a representam durante o ano todo. Pediu também ao 

Senhor Presidente que coloque a matéria em apreciação assim que tiver em condições. 

Estará, depois de aprovado, propondo emendas para que o mesmo se torne mais fácil e 

englobe de maneira mais ágil o treinamento dessas pessoas que levam a bandeira da 

cidade nos  locais em que se apresentam. A Vereadora  Joce Canto somou quanto a 

questão dos vereadores fiscalizarem e sobre assistência social, pessoas em 

vulnerabilidade social, lembrando haver elaborado requerimento quanto à verba covid 

que o Município recebeu em face da Secretaria de Assistência Social, onde recebeu 

resposta, tendo chamado atenção ao valor de duzentos e dez mil reais que foram gastos 

para contratação de empresa de comunicação visual para realização de campanha de 

divulgação, prevenção, orientação e informações para o COVID-19 em out-door, mais 

quarenta e cinco mil reais para contratação de empresas para serviços gráficos, vendo 
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não ser algo que a assistência tem que fazer, mas a secretaria de governo. Concluindo, 

Vereador Julio lembrou haver apresentado pedido de informações para a Secretaria de 

Assistência Social, hoje Fundação de Assistência Social, quanto a lona que foi instalada 

no Ginásio da Pessoa com Deficiência que foi pago muito caro e sumiu. VEREADOR LÉO 

FARMACÊUTICO: Para dizer estar feliz, junto aos vereadores que o antecederam, onde 

aprende mais a cada dia que passa, destacando que seu trabalho é em prol da 

comunidade. Deixou seu voto de confiança a seus eleitores, dizendo que não irão ficar 

decepcionados, onde todos os dias está nas ruas, aprendendo com a comunidade a 

fiscalizar com humildade e diálogo. Informou que durante a semana foi auxiliar duas 

pessoas com oxigênio em casa, citando o aumento de casos de covid que estão se 

tornando alarmantes, lembrando ainda que semana passada apelou quanto ao fato da 

população se cuidar, ficando em casa, diante das dificuldades encontradas na área social, 

com munícipes passando necessidades. Destacou que os Senhores Vereadores tem que 

tentar fazer algo para amenizar a dor das famílias que estão sofrendo, abrindo a mente 

para apresentarem projetos interessantes. Em aparte, se manifestaram: Josi do Coletivo, 

apresentando solicitação ao Vereador Filipe Chociai, representante da prefeita na Casa, 

relatando famílias estando enfrentando muitas dificuldades para se cadastrarem em 

relação ao Mercado da Família, clamando que encontrem logística mais acessível à essa 

população. Julio Küller, parabenizando, pedindo com relação à Secretaria de Agricultura 

que fez o melhor, na pessoa do Secretário Bruno, o qual tem dado contribuição enorme, 

além do que é sua responsabilidade, reclamando a inércia da Secretaria Mãe que deveria 

estar trabalhando em conjunto no pior momento de vida dos brasileiros, não havendo 

disposição da Fundação Municipal de Assistência Social em fazer planejamento a esses 

que estão sofrendo. Izaias Salustiano, destacando que a função do vereador de forma 

primordial é andar pelos bairros, ouvir a população e trazer suas dificuldades para 

discussão neste parlamento. Citou que a pandemia se estabelece em âmbito nacional, 

sendo essa também econômica e financeira, onde existem diversas pessoas perdendo o 

emprego, transformando suas vidas em extrema miséria e pobreza e a mais grave 

quando um pai de família está desempregado e a fome que deixa esses em total 

desespero, necessitando que tenham um olhar diferenciado no sentido de efetivamente 

atenuar seus sofrimentos. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para dar boas vindas à Joce 

Canto, em seu nome e do Vereador Léo Farmacêutico. Defendeu-se, dizendo que não 

conhece pessoalmente os vereadores, principalmente Felipe Passos, tendo questões 
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políticas e não politicagem, que tem visto e tem ficado bastante chocada. Gostaria que 

a benevolência cristã tivesse sido aflorada no momento da votação do pedido de 

instalação de CPP em face do mesmo, assim como julgaram Marielle Franco sem nem 

saber de quem se trata, na ocasião em que apresentou projeto de lei com vistas a 

nominar uma das ruas da cidade e durante a sessão passada acataram o parecer 

contrário da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Destacou que a mesma nunca teve 

representação junto ao Ministério Público e teve sua homenagem rejeitada na cidade. 

Citou outras figuras que não são da cidade, mas que mereceram essa homenagem 

enquanto Marielle Franco foi morta pela milícia, tendo amparado psicologicamente e 

judicialmente com seu mandato, inclusive viúvas de policiais militares enquanto seus 

maridos eram vitimados. Ressaltou que quando assumem o mandato nesta Casa, não 

compactuam com impunidade: "Se não devem, não temem", devendo ser investigados. 

Lembrou que estão pedindo somente investigação quanto a questão de Felipe Passos, 

considerando precipitado o arquivamento do processo pela Corregedoria desta Casa de 

Leis. Lembrou que além de questões envolvendo rachadinha, assédio moral e sexual, 

existem ainda ameaças de mortes relatadas no processo em que apresentou juntamente 

com o Vereador Geraldo Stocco, com base em denúncias no Ministério Público. 

Ressaltou que não se tratava de julgar precipitadamente, e não acatar o vereador por 

questões pessoais, mas dar condições a que o mesmo pudesse se defender, porque 

quem não deve, não teme. Encerrada a Comunicação Parlamentar, deu-e início à ORDEM 

DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 152/20 (Vereador Rudolf 

Polaco), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor ROBERTO 

RIBAS TAVARNARO: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, 

Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce 

Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. 

Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak e 

Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 14/21 (Vereador Daniel Milla Fraccaro), promove alteração 

na Lei nº 9.019, de 03/10/2007, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis 

dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, 

Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 

Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações 
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dos Vereadores Celso Cieslak e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 41/21 (Poder Executivo), 

autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 150.000,00, 

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, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. 

Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak e 

Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 46/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a doar 

o Hospital da Criança Prefeito João Vargas de Oliveira à Universidade Estadual de Ponta 

Grossa: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel 

Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe 

Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do 

Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Dr. 

Zeca. PROJETO DE LEI Nº 48/21 (Vereador Divo), promove alterações na Lei nº 8.427, de 

16/01/2006, conforme menciona: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel 

Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da 

Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e 

Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 

Celso Cieslak e Dr. Zeca. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 131/16 (Vereador 

Pascoal Adura), denomina de JOSÉ TRIER WEILER NETO a Rua nº 08 do Residencial Jardim 

Royal, no Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 

52/21 (Vereador Paulo Balansin), denomina de PAULO EDUARDO CAILLOT a via pública 

que menciona: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações 

dos Vereadores Celso Cielsak e Dr. Zeca. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: 

Moções nºs 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209/21, do Vereador Quinzinho Sansana; 210, 

211, 212, 213/21, do Vereador Dr. Erick; 214/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 

215/21, do Vereador Divo; 216/21, do Vereador Ede Pimentel; 217/21, dos Vereadores 

Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, Dr. Zeca, Ede Pimentel, Felipe Passos, Filipe Chociai, 

Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, João Vitor Ferreira Maciel, Josi do 

Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor 
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Ezequiel Bueno e Paulo Balansin; 218/21, do Vereador Dr. Zeca, ficando registradas as 

ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Dr. Zeca, e ainda a 

abstenção da votação manifestada pela Vereadora Josi do Coletivo; Indicações nºs 664, 

665, 673/21, do Vereador Ede Pimentel; 666, 670, 674/21, do Vereador Leandro Bianco; 

667/21, do Vereadro Pastor Ezequiel Bueno; 668, 669/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 

671, 672/21, do Vereador Léo Farmacêutico. Concluída a votação da Ordem do Dia, o 

Vereador Izaias Salustiano solicitou Questão de Ordem, para comunicar aos membros da 

CPI instaurada através do Requerimento nº 137/21 (Estar Digital), para que possam 

deliberar quanto a presidência e relatoria da mesma logo após o término da presente 

sessão. Inscreveram-se para se manifestar no PEQUENO EXPEDIENTE os Vereadores EDE 

PIMENTEL, para manifestar sua felicidade ao haver recebido convite do Cerimonial da 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, para solenidade de inauguração do Centro de Educação Ambiental Vereador 

Delmar José Pimentel, no dia cinco de junho, às dez horas da manhã, junto ao Lago de 

Olarias, registrando seu agradecimento à homenagem. Também agradeceu ao Deputado 

Aliel Machado, por haver encaminhado ofício, dando conta da destinação de emenda no 

valor de duzentos mil reais para construção do Campo de Futebol Society no Jardim 

Monte Belo. Cedeu aparte ao Vereador Izaias Salustiano, o qual parabenizou pelo 

trabalho realizado através dos longos dos anos pelo Vereador Delmar José Pimentel, 

tendo sido por várias vezes presidente desta Casa de Leis, considerando merecida e justa 

a homenagem, lembrando que enquanto o mesmo foi presidente da ARAS, foi um dos 

incentivadores pela criação do Lago de Olarias - far-se-á presente se possível. Igualmente 

agradeceu ao Deputado Aliel Machado pela destinação de emenda no valor de duzentos 

mil reais, destacando que será investida no Distrito de Guaragi para realizar reforma de 

centro esportivo. Finalizou comentando noticiário que houve programa de governo Nota 

Ponta Grossa, que irá premiar pessoas que colocarem seu CPF nas notas de prestação de 

serviços no âmbito do Município, considerando válido, apesar de estar com muitas 

atividades sofrendo dificuldades em função da pandemia e restrições, entre elas, casas 

de eventos, pessoal que trabalha com turismo, shows, vans escolares e outras mais. 

VEREADORA JOCE CANTO: Para manifestar sua alegria em estar de volta à Casa, 

agradecendo seu suplente João Maciel que lhe representou com excelência. Relatou 

haver desenvolvido projeto com Deputada Mabel Canto, a Garagem Mulher, onde 

também coordena trabalho com mulheres vítimas de violência, ocasião em que esteve 
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este mês ouvindo muitas dessas mulheres, vendo a necessidade ainda maior da 

instalação da Procuradoria da Mulher dentro desta Casa e lutará mais com esse objetivo. 

Ainda neste mês que esteve ausente, informou que se reuniu on line com uma das 

procuradoras nacional, e ainda com a Deputada Federal Leandre, com a Procuradora da 

Mulher no Paraná e Deputada Cristina Silvestre para falar dessa procuradoria, esperando 

que em breve possa ser instalada na cidade. Finalizou reafirmando que uma das marcas 

de seu mandato é a fiscalização, dando conta à população e seus eleitores que agora a 

sua assessoria e seu time está ainda mais reforçado, com o ex-vereador Antonio Larocca 

Neto, desejando ao mesmo boas vidas, agradecendo por ter aceitado o convite. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Apresentou questão em relação a moção que traz seu 

nome nº 217/21, solicitando que se acate toque de recolher as vinte horas em relação à 

abertura das igrejas, não se recordando em tê-la assinado, crendo que foi feita 

distraidamente, quando não concorda com esse retorno, assim como com o retorno 

presencial das escolas. Nesse sentido, comunicou que se absteve da votação da referida 

matéria, em respeito às outras importantes que foram apresentadas. Comentou que 

estão recebendo denúncias de professoras e professores da Rede Pública Municipal 

Estadual e Privada de Ensino da cidade, em face de que muitas crianças contaminadas e 

profissionais, pelo fato das escolas não seguirem de maneira séria o protocolo de 

segurança, onde estará encaminhando-as ao Ministério Público para que sejam 

investigadas quanto sua procedência. Disse que devem considerar a carta aberta dos 

educadores e profissionais de educação do Município. Manifestou sua preocupação com 

escolas particulares que pintam para os pais um protocolo de segurança, que não estão 

seguindo adequadamente. Clamou mais uma vez, enquanto mandato coletivo, que se 

fechem as escolas nesse momento crítico, sem que estejam todos imunizados. O Senhor 

Presidente reforçou o convite feito pelo Vereador Ede Pimentel, quanto a inauguração 

em nome do ex-vereador, ex-presidente desta Casa, Delmar José Pimentel, que 

infelizmente através da covid perdeu sua vida, sendo responsáveis por inúmeras leis, 

inclusive a que criou o Lago de Olarias, hoje sendo um dos cartões postais da cidade que 

se iniciou enquanto o mesmo foi Presidente da ARAS, tendo resgatado aquele local. Não 

havendo mais assuntos a tratar, encerrou a presente sessão, convocando a próxima para 

o dia sete do mês em curso, informando que a Ordem do Dia ser publicada no Diário 

Oficial do Município, além de estar à disposição via rede de computadores. Eu, Vereador 

Dr. Erick, Secretário, supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue assinada por 
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mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em dois 

de junho de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 
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