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9ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 09/06/2021 

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)   

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 

VEREADORA JOCE CANTO(PSC): Inicia falando sobre monção de apelo proposta que decorre sobre 

pedido a inclusão dos Conselheiros Tutelares do município no rol de prioridades para vacinação do Covid- 19, 

justifica que os Conselheiros Tutelares fiscalizam as famílias esses e o poder público a respeito da efetivação 

dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes também salienta que o concelho tutelar não parou durante a 

pandemia e trabalham 24 horas por dia, reforça ser um serviço essencial, comenta o número de conselheiros 

contaminados pelo vírus covid – 19, comenta a respeito do trabalho e do risco de contaminação destas pessoas, 

concede parte ao vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), este parabeniza a iniciativa e comenta sobre 

a importância deste serviço e declara apoio, é concedida parte ao vereador Ede Pimentel (PSB), este também 

parabeniza e declara apoio e diz conhecer através de sua irmã o trabalho e a estrutura do Concelho Tutelar, 

com a palavra novamente Joce Canto(PSC), cita dados a respeito do número de atendimentos do Concelho 

Tutelar e reforça a importância de vacinar os Conselheiros para que os mesmos não se contaminem, comenta 

já possuir no Paraná a morte de 20 conselheiros, cita cidades nas quais os conselheiros já foram vacinados, 

comenta possuir documentos a respeito de pedidos para a vacinação de conselheiros e comenta que irá enviar 

esses pedidos de outras pessoas e instituições para a prefeita. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta Matéria a respeito da aprovação da ALEP do projeto 

de lei 25/2021 que autoriza parcelamento de dívidas em até 15 anos e teve sua constitucionalidade aprovada, e 
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que sabe-se que a crise que assola todo o país, comenta a respeito de parcelamento de dívidas fiscais com 

redução de multa, juros e honorários advocatícios, comenta sobre as empresas estarem fechando, e não 

possuírem crédito ou capital de giro, reforça a importância de projetos que visam assegurar a manutenção das 

ativadas, reforça ser um projeto importante e que possui certeza que será aprovado a fim da manutenção das 

empresas e empregos pois a pandemia irá prejudicar todos diariamente até que todos estejam imunizados, 

comenta que apesar do esforço das pessoas no combate da pandemia se não haver sensibilidade a fim de que 

as empresas continuem abertas resultará em caos social, comenta possuir monção de apelo solicitando estudos 

para que se promova programa de recuperação fiscal de forma parcelada e a possibilidade de anistia ou redução 

de valores de taxas, comenta que em projeto de lei não havia possibilidade de atender a todos que precisavam 

e comenta que poucas empresas puderam receber auxilio e financiamento, reforça que há pessoas 

desempregadas e empresas fechando no município, comenta que há um aumento da criminalidade, comenta 

que há pessoas deixando de construir por haver grande quantidade de furtos comenta que também está havendo 

furtos a respeito de equipamentos públicos, reforça que o aumento da crise resulta em aumento da 

criminalidade, comenta haver furtos de materiais recicláveis, comenta haver valorização de certos metais o que 

incentiva o furto e o vandalismo, defende que a segurança pública não pode ser onipresente e que bandidos 

ameaçam vizinhos a fim de praticar o furto com êxito, defende estar estudando projeto de lei a fim de cadastrar 

empresas que trabalham comprando produtos recicláveis a fim de inibir as ações criminosas, a fim de se saber 

a procedência dos produtos, comenta que quando trabalhava com cola de contato houve lei a fim de proibir a 

venda desse produto sem cadastro, comenta que posteriormente com o controle desse produto diminuiu o 

problema com furtos. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta com tristeza e luto para a educação municipal e 

estadual, comenta perda de diretora auxiliar vitimada pela Covid-19, comenta que essa morte trouxe um 

simbolismo a respeito de não estar sendo respeitados, traz a constituição federal e comenta artigo quinto, 

comenta sobre o direito à vida, e sua prioridade, defende que sem o direito a vida não há outros direitos, 

comenta que as leis do município estão sendo feitos por pessoas que não pisaram em escolas, pede respeito ao 

seu posicionamento e do seu mandato quando diz que não se deve estar com as escolas abertas, comenta 

protocolo de segurança que comenta a respeito do retorno das aulas, defende encaminhar denúncia ao 

ministério público por esse protocolo não ser respeitado, comenta receber denuncia de turmas sendo unidas 

para alimentação ou para garantir a hora atividade dos professores, cometa serem numerosas famílias 

circulando nessa logística de retorno as aulas, reforça estar se colocando em risco a vida de profissionais e até 

mesmo dos trabalhadores da VCG, comenta ter ouvido o pronunciamento da prefeita onde transfere a 

responsabilidade aos indivíduos a respeito do cuidado com a saúde, e defende ser função do poder público 

cuidar disso e também sobre a super lotação dos ônibus, reforça não haver sentido o retorno presencial das 

aulas sem a vacinação dos professores sendo que estão trabalhando remotamente, comenta fazer monção a 

respeito da suspensão das aulas nos seguimentos estadual, municipal e privada, comenta que a necessidade de 

garantias para o retorno com a “cabeça erguida”, comenta que a escola não parou mas a vida não volta mais, é 

concedida parte ao vereado Dr. Erick(PSDB), registra lamentação pelo falecimento e comenta ser aluno do 

colégio, com a palavra novamente a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), defende ser o colégio uma família 

comenta ter sido feito carreata em homenagem a professora com a qual comentou conviver pessoalmente 

reforça não compreender o pronunciamento da prefeita pela não suspenção das aulas defende ainda haver 

possibilidade de se pedir a suspenção das aulas, reforça repensar a respeito e que pensa em todos os 

trabalhadores, reforça que  o mandato coletivo é em prol da vida e que o governo federal não garante o mínimo 

para a população. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANO): Declinou a palavra. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Inicia reforçando sobre o projeto que será debatido na ordem do dia, 

pede para um debate sem paixões e posicionamentos políticos, referente a educação buscando fazer dialogo 

que chamará a secretaria da educação a fim de fazer esclarecimento, comenta conhecer pessoalmente a 

secretaria e que confia no trabalho da secretaria, comenta ser um assunto de debate difícil no momento, comenta 

que a própria prefeita aguarda um posicionamento técnico quanto ao Comitê da covid a respeito do retorno as 

aulas, é concedida palavra a vereadora Missionaria Adriana(SOLIDARIEDADE), comenta que visitou a 
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secretaria e a mesma apresentou todos os protocolos e o máximo de esforço para garantir a segurança das 

crianças e professores, reforça não ser um ano fácil para todos e exalta o protocolo da Secretaria de Educação, 

defende que a morte em todas as áreas e que ninguém possui a formula certa e estão todos tentando frente a 

luta do covid-19, com a palavra novamente o vereador Filipe Chociai(PV), comenta que com respeito ao 

Ministério Público, salvo engano há três comissões especificas para essa situação onde há participantes do 

ministério público, reforça não ser um retorno sem pensar no bem dos professores, diz que busca com o diálogo 

com a secretaria consiga-se pacificar essa questão, destaca que vidas são vidas, comenta que não ouviu falar 

na câmara sobre a vacinação de todos os trabalhadores de várias áreas se não houvera paralização, reforça que 

está se discutindo a muito tempo sobre o retorno das aulas e que a continuação da educação sempre houve, mas 

que o auxílio presencial seria bom aos alunos, comenta a respeito dos alunos e professores de escolas 

particulares que possuem auxilio presencial, destaca a vacinação dos professores, comenta qie os professores 

já começaram a ser vacinados, comenta que todos são prioridade e todos desejam ser vacinados, comenta que 

o governo federal errou na aquisição das vacinas, comenta que o município deve fazer escolhas dentro da 

disponibilidade de vacinas, diz que a aquisição da vacina é difícil e todos desejam a vacinação e está 

preocupado com as crianças já que a vacinação é para maiores de 18 anos, reforça que a vida é um direito 

fundamental, e que nesse momento de pandemia deve-se buscar o equilíbrio em fazer valer os direitos da 

constituição.  Em questão de ordem o vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) agradece as palavras no que diz 

respeito ao falecimento de sua mão. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 09/06/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  
EM SEGUNDA 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. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 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. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
Projeto de Lei Ordinária nº 73/2021: 

Dispõe sobre a inclusão das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no grupo prioritário de 

vacinação contra a Covid-19, no âmbito do Município de Ponta Grossa. 

Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
Projeto de Lei Ordinária nº 60/2019: 

Promove alteração na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR    - Contrário à admissibilidade (rejeitado em 24/03/2021) 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
Retirado de Vistas por 3 dias vereador Ede Pimentel (PSB), Aprovado 18 votos favoráveis. 

 

_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR EDUARDO KALINOSKI 

Projeto de Lei Ordinária nº 319/2020: 
Denomina de HELVIO JOSÉ FILLUS a Rua 18 do Jardim Royal, Bairro Uvaranas, 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 – 17 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

   

DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI 

Projeto de Lei Ordinária nº 76/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR. 
  

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

                         CECE    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – 1 Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 225/2021 do Vereador JULIO KULLER 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Ao médico Dr. RAFAEL GONÇALVES MORITZ RODRIGUES LEITE, que dedica sua vida aos munícipes 

ponta-grossenses. 
  

Nº 226/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

MOÇÃO DE APELO 
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. 
 

Total de Monções Aprovadas – 2 

Vereador Júlio Kuller (MDB) - 1 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 
  

INDICAÇÕES 
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Nº 682/2021 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 instalação de Cobertura de Ponto de ônibus, localizado no ponto final da linha Vila 

Margarida, na rua General João Pereira de oliveira. 
  

Nº 683/2021 do Vereador JULIO KULLER: Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento 

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

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

providências objetivando o manilhamento, patrolamento, cascalhamento, fresado ou colocação de asfalto na R. 

Ismael Martins - Nova Rússia, neste Município. 
  

Nº 684/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO: 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, que determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

solicitar a Manutenção na Rua CURITIBA 1079, Bairro Olarias. 
  

Nº 685/2021 do Vereador JULIO KULLER:  Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do 

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

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

providências objetivando o manilhamento, patrolamento, cascalhamento, fresado ou colocação de asfalto na 

Rua Olívio Scorsim - Chapada, neste Município. 
  

Nº 686/2021 do Vereador JULIO KULLER: Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento 

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

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

providências objetivando o manilhamento, patrolamento, cascalhamento, fresado ou colocação de asfalto na 

Rua Ernesto Degraf - Chapada, neste Município. 
  

Nº 687/2021 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 na Rua Naaliel na Vila Santa Mônica. 
  

Nº 688/2021 do Vereador GERALDO STOCCO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando a instalação e melhoria da iluminação da Rua Senador Pinheiro Machado 189, Ponta 

Grossa, PR, 84010-310 · 0,48 km. 
  

Nº 689/2021 da Vereadora JOCE CANTO: Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do 

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

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

da municipalidade, providências objetivando manutenção com patrolamento, cascalhamento, manilhamento e 

limpeza dos bueiros no final da Rua Otto Ewy - Vila Guaira. 
  

Nº 690/2021 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 
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da municipalidade, providências objetivando manutenção com patrolamento, cascalhamento, manilhamento e 

limpeza dos bueiros nas ruas do Jardim Mezzomo. 
  

Nº 691/2021 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 Wenceslau Brás  em Uvaranas.  
 

Total de Indicações Aprovadas – 10 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador Júlio Kuller (MDB) - 3 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANO) - 2 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 08 de junho de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                Presidente                                                  1º Secretário 
 

  
 

 
 

 

 

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

 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. ERICK CAMARGO 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Em nome do PSOL, diz ter achado sarcástico fala sobre votar 

por ideologias, questiona o que foi a rejeição do nome de Marielle Franco além de ideologia, comenta ser 

ideologia quando se vota mas não há quando se está em bloco nesta casa e que o PSOL votará em todos os nomes 

de praças, ruas, de méritos a cidadãos que não possuam nada que o desabone, como no caso de Marielle Franco, 

diz que não votará nos deputados do camburão que atacaram de forma direta ou indiretamente a educação no 

estado do Paraná, reforça que não votará a favor de pessoas cujo acredite que possua desabonos e que a respeito 

de Marielle Franco, que nada desabona não sabe o que houve mas neste caso foi muito claro em explicar por que 
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não votaria favorável ao título de cidadão honorário e que não viu nesta casa uma explicação por não ter sido 

votado favorável ao nome de Marielle Franco, a qual considera integra e homenageada no mundo todo, reforça 

que em próprias palavras “Gandhi e Hitler comigo nunca vai ter o mesmo patamar” 

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Concede a palavra ao vereador Geraldo Stocco (PSB), diz estar a beira 

de mais um lockdown na cidade de Ponta Grossa, situação difícil e está sendo aguardado decreto do Poder 

Executivo, que deve-se achar outras soluções, que a um ano morria a primeira vítima de covid-19 em Ponta 

Grossa, que esperava que a pandemia mudasse muitas visões políticas e olhares públicos mas ainda não foram, 

comenta as UPAs estarem cheias de pessoas e filas gigantescas que parece que nada mudou, diz respeitar e 

valorizar os profissionais da saúde mas necessita-se de mais atitudes drásticas, comenta que os trabalhadores da 

saúde precisam ser valorizados e que há no momento muitos casos de Covid-19, diz que toda a cidade não deve 

ser penalizada por algumas pessoas ou setores que não respeitam, pede cautela a prefeita, diz que se pare obras 

e se faça investimentos na saúde, diz que algo precisa ser feita ainda, diz que em outros países a realidade é 

diferente da nossa e que se o comercio fechar a culpa não é dos vereadores ou da prefeita mas sim do presidente 

Jair Bolsonaro que não comprou as vacinas, comenta que vacinas estão prestes a vencer pois não houve 

distribuição ágil e que houve conflito com o pais que distribui os insumos necessários para a produção da vacina, 

defende ser o pior mal caráter da história que o Brasil já teve, reforça pedido de cautela da prefeita sobre fechar 

a cidade pois não aguentarão,  diz que a fiscalização deve melhorar que apresentará plano a comissão do covid-

19 e que tem locais não sendo fiscalizados amigos da prefeita e do ex-prefeito, diz que se deve ter 

responsabilidade e não se deve ficar de mãos atadas, diz que o Poder Executivo deve se pronunciar logo. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA(SOLIDARIEDADE):Comenta estar numa guerra e pede 

cuidado da parte da população frente a pandemia, diz ter sido dias difíceis e de muitas perdas, diz que a vacinação 

pode dar uma falsa sensação de segurança e aqueles que já receberam deve continuar se cuidando. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Se posiciona em relação as restrições como da 

última vez reforça ser contrário ao lockdown e defende que a medida não funciona, e a seu ver deve se tomar 

medias restritivas e o aumento da fiscalização, defende que o brasileiro só toma atitude quando “dói no bolso”, 

reforça seu posicionamento concede parte ao vereador Leo Farmacêutico(PV), defende que também esteve 

visitando os hospitais e que vê a dificuldade do povo que fica a dias esperando oxigênio, diz que tem vontade de 

chorar, reforça que deve-se achar um jeito e que estão tentando ajudar de todas as formas, diz possuir três clientes 

pedindo oxigênio, que semana passada disse na tribuna sobre atender pessoa instalando oxigênio, diz estar 

chegando ao caos e reforça pedindo cuidado e tentar fazer algo em prol da população de Ponta Grossa. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  

 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dt

Reuniao=09/06/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=  

ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 

REALIZADA NO DIA NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII LEGISLATURA) 

          Aos nove 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 

os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro 

Secretário, presentes os Vereadores Missionária Adriana, 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, 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=09/06/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
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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 616/21-GP, em atendimento a Indicação nº 193/21, de autoria da 

Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 617/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

199/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 618/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 76/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 620/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 57/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 

621/21-GP, em atendimento a Indicação nº 03/21, de autoria da Vereadora Josi do 

Coletivo. Of. nº 623/21-GP, em atendimento a Indicação nº 227/21, de autoria da 

Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 623/21-GP, em atendimento a Indicação nº 282/21, 

de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 625/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 313/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 626/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 294/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 627/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 316/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 

628/21-GP, em atendimento a Indicação nº 311/21, de autoria do Vereador Izaias 

Salustiano. Of. nº 629/21-GP, em atendimento a Indicação nº 315/21, de autoria do 

Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 630/21-GP, em atendimento a Indicação nº 291/21, de 

autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 631/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

314/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 632/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 221/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 640/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 297/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. 

Of. nº 642/21-GP, em atendimento a Indicação nº 296/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. nº 643/21-GP, em atendimento a Indicação nº 288/21, de autoria do 

Vereador Ede Pimentel. Of. nº 644/21-GP, em atendimento a Indicação nº 251/21, de 

autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 645/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

242/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 646/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 245/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 647/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 321/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 

648/21-GP, em atendimento a Indicação nº 302/21, de autoria da Vereadora Josi do 

Coletivo. Of. nº 649/21-GP, em atendimento a Indicação nº 327/21, de autoria do 
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Vereador Paulo Balansin. Of. nº 650/21-GP, em atendimento a Indicação nº 323/21, de 

autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 651/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 322/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 654/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 308/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 656/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 318/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 

657/21-GP, em atendimento a Indicação nº 289/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. nº 658/21-GP, em atendimento a Indicação nº 298/21, de autoria do Vereador Ede 

Pimentel. Of. nº 659/21-GP, em atendimento a Indicação nº 237/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 660/1-GP, em atendimento a Indicação nº 333/21, de 

autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 661/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

274/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 662/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 252/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 663/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 275/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

664/21-GP, em atendimento a Indicação nº 244/21, de autoria do Vereador Izaias 

Salustiano. Of. nº 665/21-GP, em atendimento a Indicação nº 259/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 666/21-GP, em atendimento a Indicação nº 248/21, 

de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 667/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 256/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 669/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 236/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

669/21-GP, em atendimento a Indicação nº 254/21, de autoria do Vereador Ede 

Pimentel. Of. nº 670/21-GP, em atendimento a Indicação nº 238/21, de autoria do 

Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 671/21-GP, em atendimento a Indicação nº 253/21, 

de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 672/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 243/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 673/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 277/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

674/21-GP, em atendimento a Indicação nº 239/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. nº 675/21-GP, em atendimento a Indicação nº 278/21, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. nº 676/21-GP, em atendimento a Indicação nº 240/21, de 

autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 677/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

279/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 678/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 280/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 681/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 273/21, de autoria do Vereador Jairton Nicoluzzi. Of. nº 

682/21-GP, em atendimento a Indicação nº 265/21, de autoria do Vereador Geraldo 
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Stocco. Of. nº 683/21-GP, em atendimento a Indicação nº 272/21, de autoria do 

Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 684/21-GP, em atendimento a Indicação nº 266/21, 

de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 685/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 188/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 686/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 503/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 688/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 431/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. DO 

VEREADOR FELIPE PASSOS - Substitutivo Geral ao Projeto de Lei nº 84/21, que promove 

alterações na Lei nº 13.008, de 30/11/2017 que dispõe sobre o Sistema Único de 

Assistência Social - SUAS - no Município de Ponta Grossa, e dá outras providências. DO 

VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 227/21, dirigida aos Soldados 

da Policia Militar Soldado MARCUS VINÍCIUS MENDES, SOLDADO VAGNER RATIN DOS 

REIS, SOLDADO MURILO AUGUSTO DE OLIVEIRA, SOLDADO DANIEL BRUNO 

WOICIECHOWSKI REGIS, SOLDADO LAÉRCIO ANTÔNIO FIDÊNCIO DA SILVA, E SOLDADO 

PATRICIA SANTANA DE MORAIS, pelo ato heroico realizado no dia 03 de Junho de 2021, 

onde uma criança de 5 anos que estava engasgada foi salva. DO VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 228/21, a ser encaminhada à 2º SGT PM - RR 

ERONI OBERG CARNEIRO, por ser à Primeira Presidente da AMEC - Associação dos 

Militares Estaduais dos Campos Gerais tendo sua gestão de 29 de Abril de 2006 à 29 de 

Abril de 2008, pela dedicação e compromisso com que desempenha suas atividades, 

contribuindo com o serviço público. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de 

Aplauso nº 229/21, dirigida a Marcos Cristo Academy pelo importante trabalho realizado 

no município de Ponta Grossa. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Requerimento nº 

163/21, requerendo a inserção em Ata a NOTA DE PESAR pelo falecimento da Sra. 

LIZIANE DE SOUZA RIBEIRO. Requerimento nº 164/21, requerendo a inserção em Ata a 

NOTA DE PESAR pelo falecimento do Sr. FELIPE DOS SANTOS. Finda a leitura do 

Expediente e anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, se manifestaram: 

VEREADORA JOCE CANTO, para fazer referências à Moção de Apelo nº 226/21, na qual 

sugere à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, providências objetivando a inclusão 

dos Conselheiros Tutelares do Município de Ponta Grossa no rol de prioridades para a 

vacinação contra a COVID-19, justificando que os mesmos tem encargo social para 

fiscalizar família, comunidade e sociedade em geral e o Poder Público está assegurando 

com absoluta prioridade a efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes, 

salientando que o referido conselho não parou em nenhum momento durante a 
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pandemia, tratando-se assim em serviço essencial. Em aparte à sua manifestação, se 

pronunciaram os Vereadores Leandro Bianco, parabenizando-a pela iniciativa, 

entendendo nada mais justo que os conselheiros também sejam incluídos no rol de 

prioridades para a vacinação contra a COVID-19 e Ede Pimentel, também registrando 

seus parabéns, citando como exemplo sua irmã que foi conselheira, sendo sabedor da 

dificuldade que enfrentam frente ao trabalho maravilhoso que desempenham. Seguindo 

sua justificativa, a oradora citou diversas cidades em que os conselheiros foram incluídos 

no rol da vacinação, relatando memorando e recomendações de diversos órgãos, 

orientando essa prioridade, dos quais estará encaminhando à Senhora Prefeita 

Municipal. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO, registrando suas considerações à matéria 

veiculada no Jornal Diário dos Campos desta data, tratando sobre a aprovação, pela 

Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia Legislativa do Paraná, do Projeto de 

Lei nº 25/21, que autoriza o parcelamento das dívidas em recuperação judicial 

relacionadas ao ICMS, IPVA e ITCMD em até quinze anos, com redução de noventa por 

cento da multa e dos juros e noventa por cento dos honorários advocatícios nas questões 

que tem execução fiscal em curso, entendendo se tratar de matéria importante diante 

da crise que assola o País, o Estado e Ponta Grossa como um todo, sabendo de empresas 

menores que estão fechando por não ter mais créditos para manter seus negócios na 

rede privada bancária e que tem seu capital de giro já consumido. Nesse sentido, 

parabenizou a iniciativa, tendo certeza que será aprovada, em prol da manutenção das 

empresas e dos empregos, considerando que a pandemia estará prejudicando 

diariamente, até que todos sejam imunizados. Informou haver protocolado Moção de 

Apelo, junto com a bancada do PSB a tempos, solicitando estudos junto à Senhora 

Prefeita Municipal, visando possibilitar que também na cidade possa ser promovido 

programa de recuperação fiscal de forma parcelada e até no caso dos alvarás e taxas, 

com possibilidade de anistiar ou reduzir os valores. Relatou que a par do desemprego 

acompanha a marginalidade, citando que em determinados bairros da cidade as pessoas 

não desejam nem construir em vista do roubo de materiais de construção na calada da 

noite com ameaças aos vizinhos, dizendo que também nos equipamentos públicos se 

verifica o furto de fios de cobre, e até refletores, onde pessoas solicitam a reposição, 

porém são novamente levados, tornando uma situação muito difícil. Sabe também de 

casos em que foram arrancadas janelas inteiras de imóveis em construção, para tirar o 

perfil de alumínio, cujos materiais são chamariz, por alcançar elevado preço no comércio. 
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Pensando nisso, disse que está estudando, solicitando apoio de todos, a elaboração de 

projeto de lei, a fim de cadastrar empresas que compram esses produtos recicláveis, para 

inibir um pouco o crime, criando assim um controle no sentido de que saibam 

exatamente a procedência de tais produtos. VEREADORA JOSI DO COLETIVO, manifestou 

sua tristeza em função do luto que se encontra a educação de nossa cidade e Estado do 

Paraná, quando na data anterior perdeu a vida, a Diretora Auxiliar do Colégio Elzira 

Correia de Sá, Professora Lisiane Ribeiro que foi vitimada pela COVID, prestando sua 

homenagem à mesma, dizendo que sua morte não representa apenas a partida de uma 

mulher que deixou filhos e esposo, mas trouxe um simbolismo de que não estão sendo 

respeitados enquanto educadores. Ressaltou o Art. 5º, Capítulo I da Constituição Federal, 

onde diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade de direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, destacando direito à vida 

antes de todos, deixando assim registrado o desabafo de uma professora que está à vinte 

e cinco anos à frente da educação, afirmando que as leis no Município estão sendo feitas 

por pessoas que não pisaram numa escola, exigindo respeito às suas posições como 

mandato coletivo, quando diz que não se pode estar nesse momento com os 

estabelecimentos de ensino abertos, havendo protocolo de segurança que traz muito 

bem claro as normas (Ato Normativo nº 01/21), sobre retorno de forma presencial, em 

que estará encaminhando ao Ministério Público uma série de denúncias que tal 

protocolo não está sendo respeitado. Disse haver recebido denúncias que as turmas 

estão sendo unidas ao invés de divididas para garantir a hora/atividade dos professores 

e que mais de setenta crianças estão se alimentando no mesmo refeitório. Irá propor 

moção na próxima semana, para a suspensão das aulas nos três segmentos, redes 

municipal, estadual e privada, também precisa que haja garantia para que retornem com 

cabeça erguida para recomeçar. Utilizou de aparte o Vereador Dr. Erick, deixando 

registrada a sua lamentação pelo falecimento da Professora Lisiane, como ex-aluno do 

Colégio Elzira Correia de Sá, manifestando também seu sentimento à toda equipe de 

educadores e familiares. VEREADOR FILIPE CHOCIAI, reforçou o projeto de Lei nº 76/21, 

constante da Ordem do Dia, do qual gostaria de que houvesse debate em torno do 

mesmo de forma sem existir paixões, deixando ideologias e posicionamentos políticos 

de lado. Em segundo momento, comentou sobre a manifestação da Vereadora Josi do 

Coletivo, quanto a questões pontuais debatidas em prol da educação, dizendo ser por 
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isso existir boas intenções em fazer diálogo, a que todos tenham sua voz dentro da Casa, 

justificando assim sua intenção em trazer a Secretária de Educação para poderem ter 

esses esclarecimentos, onde conversou com a mesma na última segunda-feira, a qual se 

mostrou estar disposta em comparecer perante esta Câmara Municipal, tendo plena 

confiança em seu trabalho, acreditando ser necessário fazer esse debate. Citou que a 

Prefeita Municipal aguarda posicionamento técnico quanto ao Comitê da Covid, onde 

até defenderia a retomada das aulas se possível e se houver ambiente para isso. Em 

aparte, a Vereadora Missionária Adriana relatou que em visita à Secretária de Educação 

Simone do Rocio Pereira Neves, a mesma apresentou todos os protocolos, informando 

sobre os máximos esforços que estão sendo feitos tanto para proteger professores 

quanto crianças, dizendo não estar sendo fácil para ninguém, principalmente para a 

Senhora Prefeita, Governador e Presidente da República diante dos desafios que tem de 

enfrentar, ora, espera e torce para que tal situação mude, onde as pessoas possam ter 

mais consciência, mais segurança no seu caminhar, concordando que ninguém tem a 

fórmula certa ainda, porém louva pelos grandes esforços de todos nessa luta contra a 

COVID. Retornando, Vereador Filipe citou que o protocolo mencionado pela Missionária 

Adriana não é algo feito de pronto, tendo confiança no trabalho da Secretária de 

Educação, acreditando que com sua presença, consigam pacificar essas questões 

deixando qualificado no sentido de trazer também quem está à frente nesse momento 

organizando a educação. Ressaltou não ter visto em nenhum momento que os 

trabalhadores do transporte coletivo, de supermercados - também estão expostos, por 

trabalhar todo o dia, tendo pessoas presentes nesta Casa solicitando para que o 

comércio não pare, entendendo ser um momento difícil, somando à preocupação dos 

professores, porém confia nos protocolos que estão sendo feitos. Manifestaram-se em 

questão de ordem os Vereadores Pastor Ezequiel Bueno, para agradecer as homenagens 

prestadas através do Senhor Presidente, vereadores e população, quanto ao passamento 

de sua mãe no final de semana, destacando ainda a lembrança feita pelo Vereador Paulo 

Balansin, ao fato da mesma haver assumido como suplente do Vereador Pascoal Adura, 

nos anos oitenta. Continuará fazendo o trabalho que recebeu de sua mãe como 

ensinamento. Vereadora Josi do Coletivo, solicitando um minuto de silêncio pela 

passagem da Senhora Ivete Bueno, mãe do Vereador Pastor Ezequiel Bueno e Professora 

Lisiane Ribeiro, destacando que a mesma fez postagem que quem não está morrendo, 

está morrendo um pouco, em função de que a COVID mata alguns literalmente e mata 
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aos poucos quem fica, saudando pessoas que deixaram suas marcas, rogando para que 

estejam em melhor lugar possível. O Senhor Presidente se solidarizou com as famílias 

enlutadas, cedendo um minuto de silêncio em homenagem póstuma aos que perderam 

a vida em face da COVID-19, comentando sobre a dificuldade em se adotar protocolos 

impondo restrições à população, colocando que se fecha o comércio, o próprio 

empresário depende abrir suas portas para sua subsistência e se sobrevive em relação à 

doença, morre pela doença, havendo necessidade de se ter cautela, não cabendo mais 

lockdow em Ponta Grossa, mas que a população possa ter consciência, apontando a 

vacina como única alternativa. O Vereador Julio Küller, solicitou a inclusão na Ordem do 

Dia da próxima sessão do Projeto de Lei nº 63/21, o qual dispõe sobre o Prata da Casa, 

lembrando que a lei teve início em oitenta e nove.  O Senhor Presidente esclareceu que 

a matéria não entrou ainda na Ordem do Dia por não contar com assinaturas de duas 

comissões nos respectivos pareceres e assim que esteja apto, entrará em votação. Não 

havendo mais vereadores inscritos, deu-se início à ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 

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. 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. PROJETO DE LEI Nº 

73/21 (Vereador Felipe Passos), dispõe sobre a inclusão das pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, no âmbito do 

Município de Ponta Grossa: APROVADO. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 

60/19 (Vereador Felipe Passos), promove alteração na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, 

conforme especifica: RETIRADO PARA VISTAS, por três dias, a pedido do Vereador Ede 

Pimentel. PROJETO DE LEI Nº 319/20 (Vereador Eduardo Kalinoski), denomina de HELVIO 

JOSÉ FILLUS a Rua 18 do Jardim Royal, Bairro Uvaranas, nesta cidade: APROVADO, nos 

termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. PROJETO DE LEI Nº 76/21 (Vereador Felipe Chociai), concede Título de Cidadão 

Honorário de Ponta Grossa ao Senhor CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR: APROVADO, 

nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel 

Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe 
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Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio 

Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Recebeu voto contrário da 

Vereadora Josi do Coletivo. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 

225/21, do Vereador Julio Küller; 226/21, da Vereadora Joce Canto e Indicações nºs 

682/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 683, 685, 686/21, do Vereador Julio Küller; 

684/21, do Vereador Izaias Salustiano; 687, 691/21, do Vereador Leandro Bianco; 

688/21, do Vereador Geraldo Stocco; 689, 690/21, da Vereadora Joce Canto. 

Inscreveram-se para o PEQUENO EXPEDIENTE os Vereadores JOSI DO COLETIVO, para 

fazer considerações dizendo ser sarcástica  manifestação de um colega vereador, sobre 

votar por ideologias nesta Casa, indagando o que foi a rejeição de projeto que 

apresentou, propondo o nome de Marielle Franco à uma das ruas da cidade, ocorrida em 

sessão anterior em bloco, que não votos por ideologia? Disse que ideologia é quando 

votam, agora rejeitar o nome de pessoa que em nada a desabone, daí não tem ideologia 

em bloco nesta Casa, achando muito estranho. Como PSOL, disse que votarão em todos 

os nomes de ruas, de praças, homenagens de cidadão benemérito e honorário a cidadãos 

que a exemplo de Marielle Franco não tenha nada que os desabone, "quero deixar isso 

bem claro, porque senão daqui a pouco nós vamos estar colocando Ghandi e Hitler no 

mesmo patamar e nos esforçando a votar com igualdade nesses dois cidadãos". Como 

PSOL jamais votarão, por exemplo nos deputados do camburão que atacaram os 

professores no ano de 2.015 indireta ou diretamente, políticos que indireta ou 

diretamente atacaram a educação no Estado do Paraná. Não votarão em cidadãos ou 

cidadãs que tenha algo que os desabone. À exemplo de Marielle Franco, que nada 

desabona, gostaria de saber o que houve, onde trouxe explicação clara porque que foi 

contrária ao título de cidadão honorário ao governo Ratinho Júnior, quando não viu na 

Casa, explicação clara sobre porque rejeitaram o nome de uma mulher íntegra nessa 

cidade, que é homenageada no mundo inteiro. EDE PIMENTEL, passando ao Vereador 

Geraldo Stocco, o qual comentou sobre a eminência de ser decretado mais um lockdown 

na cidade, considerando a situação difícil, onde estão aguardando o decreto do Poder 

Executivo, dizendo que precisam encontrar outras alternativas, lembrando que a um ano 

morria em Ponta Grossa a primeira pessoa de COVID-19. Nesse sentido, disse ter 

acreditado que muitos olhares públicos e políticos iam ser transformados pela pandemia 

e ainda não foram, vendo as UPAS lotadas, com filas gigantescas, parecendo que nada 

mudou. Respeita e parabeniza todos os profissionais de saúde, porém entende que mais 
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atitudes drásticas precisam ser tomadas. Com registro de mais de trezentos casos por 

dia, destacou que há necessidade de se tomar atitude, não penalizar toda uma cidade 

por conta de alguns setores e pessoas que não estão seguindo as medidas de restrições. 

Pede cautela à prefeita nessa hora, que se parem as pavimentações asfálticas e outras e 

obras em detrimento de investimentos na saúde para acomodar as pessoas a fim de ter 

local onde serem atendidas. MISSIONÁRIA ADRIANA, para registrar que estamos numa 

guerra e não podemos baixar as armas, solicitando à população que continue se 

cuidando, cumprindo todos os protocolos e cuidados em meio a pandemia, onde foram 

difíceis, com muitas percas, lágrimas e dor. Pede o que a palavra de Deus nos diz: "Diga 

ao fraco eu sou forte", colocando que ainda quem está vacinado precisa continuar se 

cuidando. Agradeceu a presença do Pastor Felipe Borges Cadernal com sua esposa 

Fernanda, da Igreja do Evangelho Quadrangular, estendendo seu abraço a todos os 

pastores da instituição, pedindo as bênção para cada lar e família. LEANDRO BIANCO, se 

posicionando com relação às restrições, mantendo sua opinião contrária, entendendo 

que não é o que vai resolver o problema, que, ao seu ver, devem ser tomadas medidas 

restritivas com relação ao escalonamento do comércio e principalmente o aumento da 

fiscalização. Citou que o brasileiro muitas vezes só toma atitudes quando dói no bolso, 

entendendo a necessidade de começar a multar quem desobedece as restrições e está 

se descuidando. Em aparte, o Vereador Léo Farmacêutico complementou, relatando 

sobre sua visita a hospitais, dando seu apoio, onde vê a dificuldade do povo, com pessoas 

três a quatro dias sentadas em corredor, precisando de oxigênio, fato do qual irá 

batalhar, no sentido de ajudar de todas as formas possíveis. Relatou os pedidos por 

cilindros de oxigênio que tem recebido. Reforçou o pedido no sentido da população se 

cuidar, deixando de lado toda hipocrisia e tentar fazer alguma coisa em prol dos que 

estão sofrendo. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a 

presente sessão, convocando outra para o dia quatorze do mês em curso, informando 

que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de estar à 

disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, 

supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue assinada por mim, pelo Senhor 

Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em nove de junho de dois 

mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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