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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 07/06/2021 

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) 

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)   

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Comenta que saiu na imprensa que a vacina Sputnik foi liberada 

pela ANVISA para ser distribuída, comenta que no nordeste a vacinação está mais avançada, e comenta que 

quando se falava da vacina Sputnik fala com respeito e que isso é uma notícia boa, comenta estar cobrando da 

prefeita sobre o consórcio de vacinas ao qual foi aceito, e comenta a necessidade de se cobrar consórcios de 

vacina pois o governo federal não tem se esforçado nisto, considera irresponsável o governo federal, que largou 

a “bomba” aos governos estaduais e municipais, reforça a necessidade das vacinas e de se vacinas os 

profissionais da educação, comenta casos de infecções e que diretores abafaram o caso, comenta que sobre isso 

estão em contato com a Secretaria da Educação sobre isso, reforça a necessidade da vacina e comenta já ter 

feito ofícios para a prefeita sobre as dúvidas relacionadas ao consórcios de vacinas, e sobre a secretaria da 

educação e esses casos, é concedida parte a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta que deve-se investigar 

também casos de assédio moral nas escolas, de professores que em suas redes sociais denunciam dificuldades 

e reclamações e estão sendo ameaçados ou assinando ata nas escolas, a respeito de questões de professores 

contaminados reforça que não deve apenas afastar o professor mas fechar toda a escola, diz ser sério e que 

compactua em fechar e esperar a vacina, com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco (PSB), comenta 

que o Estados Unidos já vacinou muitas pessoas e que salvo engano ontem foi o primeiro dia desde o início da 

pandemia que não houve mortes, por causa das vacinas e por acreditarem na ciência, comenta que os ambientes 
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estão voltando ao normal graças a vacinação, defende que as pessoas já  viram a “besteira” que o governo 

federal fez, referente a denúncia de assedio, se posiciona dizendo que é crime e deve ser punido. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta ter sido um fim de semana difícil de acordo com as 

mensagens recebidas no celular, comenta vídeo do UPA Santa Paula bastante preocupante, comenta ser uma 

situação difícil relacionado a saúde, e que ainda deve-se redobrar os cuidados, é concedida parte a vereadora 

Josi do Coletivo (PSOL), comenta em relação do UPA Santana, onde a poucos profissionais para o 

atendimento, que isso deve ser investigado e que as enfermeiras estão reclamando, a palavra retorna a vereadora 

Joce Canto (PSC), comenta que os esforços hoje estão voltados para a covid-19, mas que vem falar sobre a 

super lotação do UPA Santana, que venho a ser inaugurada com o intuito de desafogar o sistema público da 

cidade, vem demonstrando sinais de colapso, comenta denúncia sobre pessoa que foi buscar atendimento e 

ficou cinco horas aguardando atendimento para daí ser recomentado que voltasse no dia seguinte, e compraram 

remédios sem possuir receita por sentir dores, comenta ser mais um caso de pessoas que ficam sem atendimento 

na UPA Santana, relembra outras denúncias as quais comentou no passado, comenta que foi inaugurado não 

foi dado estrutura devida para os pacientes  e o resultado é super lotação e quem “paga”, é o povo da cidade, 

comenta outra denúncia, e questiona se o estabelecimento aberto resolve, pois embora exista esforço com o 

covid- 19, as outras doenças não pararam. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Inicia falando sobre a situação crítica da saúde, 

comenta que o caos da saúde pública existe a décadas e se intensificou no governo do PT, que o dinheiro que 

poderia ser investido na saúde foi usado para construir estádios superfaturados, e que hoje há a discussão sobre 

a realização da Copa América, defende que os estados á foram construídos, que já é realizados diversos 

campeonatos e por conta da perseguição de uma emissora cria-se uma polemica em relação a isso, comenta 

que se estivessem no governo do PT, não estariam falando de Copa América, mas de Mensalões e roubos que 

hoje não se tem notícia de estar acontecendo no governo federal, comenta que o governo federal possui muitos 

defeitos que devem ser cobrados mas não está roubando como na época do governo do PT, diz para se parar 

de discutir coisas supérfluas e discutir os problemas da sociedade. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Inicia comentando sobre a proposição da CPI que vai 

investigar os contratos firmados entre a CIDATEC com a prefeitura e a AMTT, comenta que o objetivo da CPI 

investigar os fatos e o que ocorreu no relatório que prendeu empresários e atingiu membros da casa, defende 

que fará trabalho que vá de encontro com os anseios da cidade, e que dará respostas ao questionamento da 

sociedade, comenta repetir passos até compreender o ponto no qual desencadeou as irregularidades verificadas, 

a par disso pretende iniciar os trabalhos hoje mesmo, busca já dar início ao trabalho dessa CPI, diz que fará já 

o requerimento de documentos que defende que serão muitos  documentos requeridos, comenta sobre a situação 

da AMTT estar em seu mandato anterior bagunçada, defende que a empresa não possui idoneidade e nem moral 

para prestar serviços para Ponta Grossa, comenta não haver pontos de venda ou informação sobre o Estar e que 

no decorrer dos trabalhos será feito recomendações ao executivo e irá questionar a respeito dessa renovação de 

contrato, pede aos demais vereadores que ao possuírem informações importantes que os auxiliem, reforça 

precisa da contribuição e de ajuda de todos, comenta que se houver irregularidade essas serão apontadas para 

que sejam responsabilizados aqueles que devem ser, comenta ter evitado pensar a respeito da esfera da União 

e até mesmo do Estado, pois entende que se não pode limpar a própria “casa”, não deve-se reclamar de outra, 

comenta que deve-se estar antenado por estar próximo a ano de eleição, comenta ter feito três requerimentos e 

já recebeu resposta do executivo, que posteriormente irá confrontar suas respostas com as respostas de outros 

vereadores sobre requerimentos semelhantes, comenta requerimento a respeito do recurso do covid e da 

paralização das obras do FINISA, obras que estão paradas e que haverá mais contratação, busca analisar toda 

a documentação, a fim de informar por que as obras estão paradas sem prejuízo do recurso público, busca  sanar 

as dúvidas da população em relação a isso, informa que se as obras foram reiniciadas então buscará informações 

para entender por que tinham sido paralisadas, reforça fazer o trabalho e dar resposta a população, pede 

colaboração de todos para trazer o resultado rápido e eficiente, reforça a espera da colaboração de todos. 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 07/06/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
 

EM SEGUNDA 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. 
 

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. 

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

_________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
DO VEREADOR PASCOAL ADURA 

Projeto de Lei Ordinária nº 130/2016: 

Denomina de MARCELINO STEMPOSKI a Rua nº 07 do Residencial Jardim Royal, no Bairro 

Neves, nesta cidade. 

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 

COSPTTMUA - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

DA VEREADORA JOCE CANTO 

Projeto de Lei Ordinária nº 49/2021: 

Denomina de MARIO JORGE FADEL, a Ciclofaixa localizada no Binário da Avenida 

Monteiro Lobato, que inicia na Praça do Rotary, passando pela Rua Bernardo Savio e retorna 

pela Rua Euzébio Batista Rosas, no Bairro Jardim Carvalho, nesta cidade. 

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso 

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

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

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2021: 

Inclui no Grupo Prioritário a Vacinação contra a Covid-19 de pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista(TEA), no âmbito do Município de Ponta Grossa. 

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso 

COSPTTMUA - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
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CSAS - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER, MANIFESTANDO-SE PELA INADMISSIBILIDADE DO PROJETO DE 

LEI ORDINÁRIA Nº 01/21, de autoria do Vereador Júlio Küller, que promove alterações 

na Lei nº 10.519, de 13 de abril de 2011, que define critérios para nomeação e exercício dos 

cargos de secretários do Município de Ponta Grossa, e dá outras providências. 

 Votação Nominal – Aprovado – 9 Votos Favoráveis – 8 Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 

MOÇÕES 

Nº 219/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada 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. 
 

Nº 220/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 
 

Nº 221/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 
 

Nº 222/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APELO 

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 
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para a concessão de isenção ou redução de IPTU do município, para incluir os pacientes em tratamento 

de Câncer, os que já realizaram cirurgia nesta cidade. 
 

Nº 223/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Militar SUBTENENTE NILSON MONTEIRO DIAS pelos 35 anos de 

trabalhos prestados a comunidade em geral até presente ano. 
 

Nº 224/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Padre Joel Nalepa, devido aos seus 25 anos de sacerdócio. 
 

Total de Moções Aprovadas – 6 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 2 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno (AVANTE) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

INDICAÇÕES 

Nº 675/2021 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 

limpeza de esgoto e manilhamento na Rua Francisco Celso Batista Rosas, 463 - Jardim 

Carvalho. 

Nº 676/2021 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 

manutenção com Patrolamento, Cascalhamento, Manilhamento e Sinalização na Rua Marcos 

Antonio Pereira, no San Marino, região do Contorno. 

Nº 677/2021 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 Victor Manoel Biagini no Bairro Chapada. 

Nº 678/2021 do Vereador JULIO KULLER: Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 

do Regimento Interno, que após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, estudos técnicos objetivando a inclusão de mais 

ônibus no Núcleo Pimentel, neste Município. 

Nº 679/2021 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 Alfredo Pietrobelli entre as ruas Rua Lydia Henneberge Fanchin e Rua 

David Hilgemberg Júnior no Bairro Boa Vista. 

Nº 680/2021 do Vereador JULIO KULLER: Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 

do Regimento Interno, que após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de um 

redor de velocidade na R. Fagundes Varela, altura do n.º 1.835, vila Ana Rita neste Município. 

Nº 681/2021 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, ou a Pavimentação da Rua Cascavel, na Vila Bonsucesso. 

 
Total de Indicações Aprovadas – 7 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 2 

Vereador Júlio Kuller (MDB) - 2 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 02 de junho de 2.021. 

 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. ERICK CAMARGO 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Inicia falando sobre a volta as aulas, defende ser muitas 

denúncias e que professores de turmas contaminadas dão aula em outras turmas, que turmas são unidas a fim de 

garantir a hora atividade de professores não havendo distanciamento correto entre carteiras, comenta que 

professores indo trabalhar com crianças contaminadas e que o professor continua indo para a escola, questiona 

sobre juntar turmas na pandemia e inúmeras crianças juntas durante o refeitório, diz ir encaminhar essas 

denúncias ao ministério público, defende ser um extermínio de professores e comunidades, que visitou a vila 

Borato onde muitas pessoas morrem pois não chegam até o atendimento e as escolas abrindo, defende que a 

morte se banalizou na Casa de Leis, comenta que são apenas duas enfermeiras cuidando de mais de vinte pessoas 

numa UPA comenta que se há essa luta para que a ESA venha para o município, então defende pedir ajuda ao 

exército com seus enfermeiros, reforça que os funcionários da educação vão morrer, diz que estão se omitindo 

por questões políticas, defende que todos estão trabalhando desde o ano passado remotamente, questiona por que 

não esperar mais alguns meses, comenta que a vacinação deu uma estacionada, reforça ser um caso grave. 

VEREADOR JULIO KULLER(MDB): Comenta ter sido informado que o ex-prefeito Pedro Wosgrau Filho, 

foi internado vítima de covid-19, comenta que além de amigo o mesmo fez uma grande gestão na cidade e que 

estará junto a família e deseja que se livre desse vírus “maldito”, comenta que projeto protocolado que foi 

arquivado no dia de hoje, que fará moção de proposta legislativa a prefeita já que foi entendido não ser 

incumbência do vereador, comenta que se não for aceito no ano seguinte estará protocolando novamente esse 

projeto, defende que diversos outros órgãos não admitem contratação de pessoas vinculadas a CNPJ, e que a 

cidade continua fazendo, diz não acusar ninguém mas é passível de troca de favores de donos de empresa, 

defende ser um cuidado a mais frente a corrupção, agradece ao voto dos vereadores e defende ser uma casa de 

debates, comenta que a prefeitura montou comissão para avaliar e preparar o trabalho para a contratação de nova 

empresa ou dá mesmo, como um novo transporte coletivo de Ponta Grossa, comenta nenhum vereador ter sido 
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convidado para esta comissão e que a Casa fica ausente das discussões, reforça que um vereador deve fazer parte 

desse concelho, pede a comissão formada para que a câmara possa participar disto, reforça que esse trabalho é 

uma discussão e não uma contratação e por isso pode haver participação de vereadores. O vereador Daniel Milla 

(PSD): Explica que o vereador não pode fazer parte, mas pode ser convidado da discussão. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Referente ao pronunciamento da vereadora Josi do Coletivo (PSOL), 

e que será chamado a secretaria de educação para esclarecimentos sobre esse tema, em relação ao do Vereador 

Júlio Kuller (MDB), comenta entender a respeito da conceção e já  pediu aos membros do governo, comenta que 

os membros do governo já se propuseram para no mínimo passar a informação afim que os vereadores possam 

ser ouvidos e com relação ao projeto sugere que entende o projeto de lei, mas critica a vedação colocada, que 

engloba todos relacionados ao CNPJ, e isso impediria que algumas pessoas atuassem, comenta que a lei federal 

faz essa ressalva e que o projeto não possuía essa ressalva, que já é aplicado a nível estadual e federal, defende 

que todos farão um trabalho unido a fim de um transporte público eficiente para a população. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANO): Declinou a palavra. 
 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=

2&dtReuniao=07/06/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA SETE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE 

E UM. (XVIII LEGISLATURA) 

          Aos sete 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, fazendo ainda parte da Mesa os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e 

José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro Secretário, com as ausências justificadas dos 

Vereadores Pastor Ezequiel Bueno e Missionária Adriana, presentes os Vereadores Celso 

Cieslak, 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 - Of. nº 774/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 115/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 

895/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 102/21, complementação, de autoria do 

Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 896/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 123/21, 

de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 898/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 119/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 903/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 124/21, de autoria do Vereador João Vitor Ferreira. Of. 



 

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

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

nº 940/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 122/21, de autoria do Vereador Izaias 

Salustiano. Of. nº 943/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 125/21, de autoria do 

Vereador João Vitor Maciel. Of. nº 945/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

120/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin e outros. Of. nº 957/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 99/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. DO 

VEREADOR JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 104/21, dispõe sobre a proibição da 

comercialização do cobre, alumínio e assemelhados sem origem no Município de Ponta 

Grossa e dá outras providências. DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, 

instituída através do Requerimento nº 137/21 (CPI DO ESTAR DIGITAL), comunicando 

que em reunião realizada no dia 02 de junho último, foi eleito o Vereador Izaias Salustiano 

como Presidente e a Vereadora Josi do Coletivo como relatora da mesma e membros os 

Vereadores Joce Canto, Julio Küller e Paulo Balansin. DA VEREADORA 

MISSIONÁRIA ADRIANA - Requerimento nº 147/21, solicitando para que seja 

justificada a sua ausência na presente sessão (07/06/21) por assuntos particulares. 

Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VERADOR DR. ERICK - 

Moção de Aplauso nº 219/21, a ser encaminhada 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 
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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. 

DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção de Aplauso nº 225/21, ao médico Dr. 

RAFAEL GONÇALVES MORITZ RODRIGUES LEITE, que dedica sua vida aos 

munícipes ponta-grossenses. DA VEREADORA JOCE CANTO - Moção de Apelo nº 

226/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua 

Excelência determine ao departamento competente a inclusão dos Conselheiros Tutelares 

do Município de Ponta Grossa no rol de prioridades para a vacinação contra a COVID-19. 

O Senhor Presidente colocou em discussão e votação, tendo sido aprovada a solicitação 

verbal do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, no sentido de ser justificada a sua ausência na 

presente sessão, em função do falecimento de sua mãe. Nesta oportunidade, propôs um 

minuto de silêncio em nome da Pastora Ivete Ferreira Bueno, mãe do Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno, vítima de complicações da COVID, tendo falecido neste final de semana, 

destacando sua grande liderança comunitária e religiosa, tendo sido incluído na 

homenagem o Senhor Bady Curi, da Princesa Eventos e Senhora Maria de Lurdes Santos 

de Oliveira, mãe do Ex-Vereador Marcelo Aparecido de Barros (Professor Careca), 

solicitado pela Vereadora Joce Canto; ainda o Vereador Ede Pimentel, solicitou para 

incluir à pessoa de Karine Andrade Sikorski, de seu convívio; Josi do Coletivo incluiu à 

Felipe dos Santos, ex-aluno do Colégio Ana Divanir Borato, filho de Osvaldo dos Santos, 

Presidente da Associação de Moradores da Vila Real. Em solidariedade às famílias de 

todos os falecidos, foi destinado um minuto de silêncio. O Senhor Presidente solicitou 

licença aos demais pares para se ausentar, em face de reunião agendada na Capital do 

Estado, tendo sido aprovada sua reivindicação, ocasião em que o Vereador Vice-
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Presidente Filipe Chociai assumiu a presidência dos trabalhos. Anunciada a 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, se pronunciaram: VEREADOR GERALDO 

STOCCO: Iniciou fazendo referências à pessoa de Antonio Larocca Neto, que estará 

assessorando a Vereadora Joce Canto. Comentou notícia que considera boa visto na 

imprensa, que a vacina sputinik, da qual falou a algum tempo foi liberada pela Anvisa para 

começar a ser distribuída no Brasil, citando Consórcio do Nordeste que está à frente, onde 

já iniciarão a vacinar a população. Destacou que lá estão realizando através de mutirão 

para pessoas com trinta e oito anos de idade, salvo engano. Quando falava da mesma 

meses atrás disse ser com muito respeito, considerando que diversas pessoas no mundo 

estavam recebendo a referida vacina e por burocracia do Governo Federal, ainda não 

estava acontecendo. Nesse sentido, informou que estará cobrando de imediato da Prefeita 

Professora Elizabeth, a realização de consórcio de vacinas, lembrando que foram 

realizadas votações em regime de urgência em câmaras municipais do país inteiro, 

entendendo que algo tem que ser feito a nível do Município. Registrou a necessidade 

também de vacinar todos os professoras e profissionais que trabalham a nível de educação, 

lembrando casos de escolas em que professores foram contaminados e diretores abafaram 

o caso, estando em contato com a Secretaria de Educação sobre isso, onde já está 

elaborando ofícios, solicitando informações. Em aparte a Vereadora Josi do Coletivo, 

destacou a necessidade de investigar casos de assédio moral com as escolas, lembrando 

de professores que estão postando no facebook, pedindo vacina e reclamando da situação, 

enquanto estão assinando atas, sendo ameaçados dentro da própria instituição de ensino. 

Comentou ainda sobre a questão de professores que rodam a escola contaminados, 

entendenso que os estabelecimentos devem ser fechados, compactuando em aguardar a 

vacina para que retornem de forma presencial, não tendo outra alternativa. VEREADORA 

JOCE CANTO: Relatou a dificuldade verificada no Município na questão de saúde, tendo 

recebido diversas mensagens, inclusive vídeo da UPA SANTA PAULA, considerando 

bastante preocupante, colocando que ainda tem que continuar redobrando os cuidados. Em 

aparte, a Vereadora Josi do Coletivo somou às suas palavras estendendo a preocupação 

quanto a UPA SANT´ANA, onde recebeu denúncias de poucos profissionais que lá atuam, 

no máximo duas enfermeiras para atender mais de vinte pessoas, havendo necessidade de 

fiscalização. Joce Canto seguiu ressaltando que a superlotação da UPA SANT´ANA que 

foi aberta com o intuito de desafogar o sistema público de saúde da cidade, no entanto 

vem demonstrando sinais de colapso, citando denúncia feita para o Portal MZ Notícias, 

através do Senhor Fortunado Mateus, de setenta e oito anos que se dirigiu à mesma na 

sexta-feira a procura de atendimento, em vista de ter realizado uma cirurgia e estava com 
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fortes dores, tendo lá ficado cinco horas aguardando, quando a recepcionista pediu para 

retornar no outro dia, onde o mesmo com sua filha foram para casa, ido até uma farmácia 

e adquirido medicamentos sem receitas, como única alternativa para amenizar seu 

sofrimento, sendo mais um caso que acontece na cidade. Lembrou que já relatou na 

Tribuna no mês de abril denúncia de que a Terceira Regional de Saúde abriu protocolo 

sobre outro pacientes que também teve seu atendimento negado, o qual não teve a mesma 

sorte em apenas ter ido à farmácia comprar remédios, entrando em óbito. Assim, disse da 

necessidade de parar de não dar chance à quem procura atendimento no sistema público 

de saúde, considerando que essa população também está pagando, através de seus 

impostos. Relatou ainda outro paciente que ficou oito horas aguardando atendimento, 

noticiado pela MZ Notícias, destacando que todos os esforços estão concentrados para 

atender casos de COVID, porém citou que os outros casos não pararam, onde tem que ser 

pensadas em outras doenças que acometem a população da cidade. VEREADOR 

LEANDRO BIANCO: Referendou os comentários a respeito do caos da saúde pública 

nos discursos que tem ouvido nesta Casa, ressaltando que no país não é coisa que se iniciou 

na pandemia, onde dura a décadas, tendo simplificado na época do governo do Partido dos 

Trabalhadores que geriu a nação muitos anos e os recursos que deveriam ter sido utilizados 

para construção de hospitais e mudar tal situação, foram usado para construção de estádios 

de futebol superfaturados, milhões e milhões, até bilhões que foram roubados e hoje fica 

essa discussão de se realizar Copa América ou não no país. Destacou que hoje já são 

realizados diversos campeonatos, regionais, estaduais, internacionais, libertadores da 

América, eliminatórias da copa e por conta da perseguição de uma emissora se cria toda 

uma polêmica com relação a isso. Comentou que pelo menos está sendo discutida 

pandemia e se Copa a América deve ser realizada no país, comparou que se fosse no 

governo do PT, estariam falando de mensalões, petrolões, roubos e mais roubos que hoje 

não se tem notícias que devem estar acontecendo no Governo Federal, ficando triste com 

a situação em estar criando polêmicas em coisas supérfluas e não focar nos problemas 

maiores da sociedade. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Iniciou fazendo alusões à 

CPI que novamente irá investigar a dispensa de licitação nº 03/19, bem como os aditivos 

e todos os contratos firmados entre a empresa CIDATEC, a AMTT e Prefeitura Municipal 

de Ponta Grossa e ainda a relação societária e contratos que firmou a BF SYSTEM que é 

empresa ligada à CIDATEC com a PROLAR, sendo objetivo esclarecer os fatos e 

investigar o que ocorreu no relatório que resultou na prisão de alguns empresários e 

vereador desta Casa, fazendo com que perdesse o mandato. Desejou aos membros, na 

condição de presidente eleito; Josi do Coletivo, que será relatora e demais, mencionando 
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as pessoas de Paulo Balansin, Joce Canto, e Julio Küller, para que possam realizar trabalho 

que venha de encontro aos anseios da comunidade, trilhando novamente os mesmos 

caminhos que trilhou até uma altura, a CPI instaurada através do Requerimento nº 134/20, 

para que possam identificar em que ponto houveram as irregularidades levantadas pelo 

Ministério Público e GAECO. Disse que pretende a par disso iniciar os trabalhos ainda 

nesta data. Solicitou ajuda e contribuição dos demais pares. Relatou requerimentos que 

realizou, entre os quais comentou a questão de quarenta e um milhões oriundos do 

Governo Federal para a COVID, outro relativamente às obras paralisadas do FINISA. O 

Vereador Daniel Milla Fraccaro nesta oportunidade, retomou a presidência dos trabalhos, 

informando que a reunião que estaria participando foi cancelada, a qual será realizada 

virtualmente a partir das dezessete horas. Em Questão de Ordem, o Vereador Geraldo 

Stocco solicitou se possível incluir na Ordem do Dia da sessão da próxima quarta-feira, o 

Parecer Contrário ao Projeto de Resolução nº 04/20. Em seguida foi anunciada a ORDEM 

DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 131/16 (Vereador 

Pascoal Adura), denomina de JOSÉ TRIERXEILLER NETO a Rua nº 08 do Residencial 

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

ausências justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana e Pastor Ezequiel 

Bueno. 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 Missionária Adriana e Pastor Ezequiel 

Bueno. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 130/16 (Vereador Pascoal 

Adura), denomina de MARCELINO STEMPOSKI a Rua nº 07 do Residencial Jardim 

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

justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana e Pastor Ezequiel Bueno. 

PROJETO DE LEI Nº 49/21 (Vereadora Joce Canto), denomina de MARIO JORGE 

FADEL, a Ciclofaixa localizada no Binário da Avenida Monteiro Lobato, que inicia na 

Praça do Rotary, passando pela Rua Bernardo Savio e retorna pela Rua Euzébio Batista 

Rosas, no Bairro Jardim Carvalho, nesta cidade: APROVADO, nos termos da Emenda de 

Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas 

as ausências justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana e Pastor 

Ezequiel Bueno. PROJETO DE LEI Nº 73/21 (Vereador Felipe Passos), inclui no Gruo 

Prioritário a Vacinação contra a Covid-19 de pessoas com Transtorno do Espectro Autista 

(TEA), no âmbito do Município de Ponta Grossa: APROVADO, nos termos da Emenda 

de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana e 
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Pastor Ezequiel Bueno. EM DISCUSSÃO ÚNICA - PARECER DA COMISSÃO DE 

LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, manifestando-se pela inadmissibilidade do 

Projeto de Lei nº 01/21, de autoria do Vereador Julio Küller, que promove alterações na 

Lei nº 10.519, de 13 de abril de 2011, que define critérios para nomeação e exercício dos 

cargos de secretários do Município de Ponta Grossa, e dá outras providências: 

MANTIDO, com os votos favoráveis dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Dr. Erick, 

Ede Pimentel, Felipe Passos, Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Leandro 

Bianco e Léo Farmacêutico. Votaram contrariamente os Vereadores Celso Cieslak, Divo, 

Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller e Paulo 

Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 

Missionária Adriana e Pastor Ezequiel Bueno. Ainda em Discussão Única, Foram 

APROVADAS: Moções nºs 219/21, do Vereador Dr. Erick; 220, 221, do Vereador Filipe 

Chociai; 222/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 223/21, do Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno; 224/21, do Vereador Ede Pimentel e Indicações nºs 675, 676/21, da Vereadora 

Joce Canto; 677, 679/21, do Vereador Leandro Bianco; 678, 680/21, do Vereador Julio 

Küller e 681/21, do Vereador Jairton da Farmácia, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana e Pastor Ezequiel Bueno. 

Concluída a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço para manifestações no PEQUENO 

EXPEDIENTE: VEREADORA JOSI DO COLETIVO, para comentar  a respeito do 

retorno às aulas presenciais em âmbito municipal, diante do caos instaurado, enquanto 

existem muitas denúncias, alunos positivados, professores de educação física que tiveram 

contato com alunos contaminados se que mantém em rotatividade nas escolas. Mencionou 

casos de denúncias de que estão sendo reunidas turmas para garantir a hora/atividade dos 

professores, não tendo nem um metro de distanciamento entre uma carteira e outra. Outra 

questão, para comentar sobre denúncia de professores que estão indo trabalhar com 

crianças que foram contaminadas, em escola particular, desejando saber se estão achando 

normal esses procedimentos. Informou que irá encaminhar ao Ministério Público, 

considerando ser um extermínio de professores e de comunidades, onde visitou a Vila 

Borato, simplesmente vendo de forma inadmissível o que está acontecendo com aquelas 

famílias que não conseguem chegar até a unidade de atendimento. Diante disso, comentou 

da necessidade de solicitar ajuda do Exército, cabendo a esta Casa apontar soluções diante 

das denúncias que tem recebido. VEREADOR JULIO KÜLLER: Para relatar sobre 

notícia que Pedro Wosgrau Filho, três vezes eleito prefeito de Ponta Grossa foi internado 

vítima de COVID, o qual além de ser seu amigo, realizou grandes gestões, tendo 

estruturando a cidade, dizendo que juntamente com sua família está em oração para que 
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possa se livrar desse vírus maldito. Segundo assunto, para comentar em relação ao projeto 

que protocolou e que foi arquivado no dia de hoje. Em função disso, estará apresentando 

Moção de Sugestão Legislativa à Senhora Prefeita Municipal, já que a Comissão entendeu 

que não é incumbência do Vereador, para que a mesma possa estar fazendo esse projeto e 

encaminhando para a Casa, solicitando apoio do Vereador Filipe Chociai, e assim possam 

estar votando, se não acontecer, estará novamente apresentando a matéria em janeiro do 

ano que vem, dando conta que o Congresso Nacional e Assembléia Legislativa não 

contratam pessoas com vínculo de CNPJ, trabalho que os governos estadual e federal não 

realizam e aqui em Ponta Grossa continua sendo praticadas tais contratações, dizendo ser 

passível de troca de favores, sendo assim um cuidado a mais que os legisladores devem 

estar atentos. Pediu ao Presidente da Comissão do Transporte Coletivo, dizendo que a 

Prefeitura montou uma comissão que irá avaliar a partir de agora e preparar o trabalho 

para contratação de nova empresa no ano que vem com novo transporte coletivo na cidade, 

onde gostaria de ver um vereador fazendo parte dessa, ressaltando que essa Casa tem 

ficado ausente das discussões a nível do Executivo nesse sentido. O Senhor Presidente 

agradeceu pela presença do ex-vereador Sargento Guiarone Júnior prestigiando os 

trabalhos. Quanto ao questionamento feito pelo Vereador Julio Küller, diante da 

participação de vereador em comissão junto ao Poder Executivo, informou que o 

entendimento jurídico que tem, é que não pode participar como membro efetivo de câmara 

técnica, mas ser convidado para dar opiniões. Ainda sobre o assunto, Vereador Julio 

Küller se manifestou dizendo que poderão estar encaminhando representantes desta Casa 

de Leis, como o Diretor Geral, para trazer subsídios a fim dos vereadores poderem 

participar. VEREADOR FILIPE CHOCIAI: Referente ao pronunciamento da Vereadora 

Josi do Coletivo, disse que já demonstrou preocupação, se propondo a conversar com a 

Secretária de Educação para que compareça nesta Casa perante os demais pares e fazer 

esclarecimentos, estando trabalhando nisso. Com relação ao pronunciamento do Vereador 

Julio Küller, disse que já esteve conversando, sabendo ser tema delicado do transporte 

coletivo, onde já solicitou aos membros do governo, para construir essa solução, os quais 

já se propuseram no mínimo passar informações para que os trabalhos avancem para que 

não chegue à esta Casa projeto já pronto e que não vá para um sentido que os vereadores 

não sejam escutados, considerando debate importante. Com relação ao projeto que foi 

recusado, deixou sugestão, entendendo a matéria, criticando porém que conforme o 

mesmo apresentou a vedação engloba todos, ressalvando nesse sentido que a lei estadual 

e federal faz tal proibição; contudo ressalvando que a Lei nº 8112/90 em seu Art. 117 

coloca que é vedado a servidores públicos federais, até da administração pública indireta, 
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e no Inciso X do mesmo artigo, coloca que é vedado participar da gerência ou 

administrações privadas, personificada ou não, exercer o comércio, exceto na qualidade 

de acionista, quotista ou comanditário, quando o projeto nos moldes que estava, não 

colocava essa ressalva, assim deixou sugestão para que possam ter essa seção aplicada tal 

como a nível estadual e federal. O Vereador Izaias Salustiano, em questão de ordem 

comunicou aos integrantes da CPI instituída através do Requerimento nº 137/21, que logo 

após o encerramento da sessão, farão a segunda reunião deliberativa na Sala das 

Comissões. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente 

sessão, convocando outra para o dia nove do mês em curso, quarta-feira, no horário 

regimental, cuja Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores. Eu, Vereador 

Dr. Erick, Secretário, supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue assinada por 

mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em sete de 

junho de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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