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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 21/06/2021 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)   

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

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 FILIPE CHOCIAI (PV): Inicia informando a respeito da vacinação, diz ter entrado em contato 

com a prefeitura a respeito da divergência de dados da vacinação, e o Poder Executivo informou que o 

município repassa as informações que são enviadas ao estado, o tribunal de contas também se baseia no Portal 

da Transparência o município entende a necessidade de agilidade de repasse de dados ao estado e que já tomou 

atitudes a vim de aumentar a serenidade do envio desses dados, que o município já  está buscando transparecer 

a verdade dos dados, e que a divergência em sua maioria dizia a demora do repasse dos dados. Destaca que 

seus pais foram vacinados e diz constar a organização do Poder Executivo tanto na aplicação quanto no 

agendamento, reforça o desejo de que o quanto antes todos sejam vacinados, concede parte ao vereador Celso 

Cieslak (PRTB), diz que o município está vacinando mas  que está havendo muitas mortes no município, diz 

que as UPAs estão um caos que não cabem mais pessoas, que as condições dos postos de saúdes UPAs e 

hospital regional estão precárias, com a palavra novamente o vereador Filipe Chociai (PV), diz que apesar da 

maior vacinação é necessário que se continue a tomar cuidados e medidas, faz apelo e diz ter certeza que os 

representantes do município e da região estão fazendo tudo que está ao alcance dentro de todas as limitações 

nesta situação atípica, reforça a dificuldade do momento e que se deve tentar mostrar uma união para a 

população pois todos os esforços estão sendo tomados para a segurança de todos, faz agradecimento a 
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secretários que estiveram juntos em ruas e por uma antiga demanda no Parque dos Pinheiros, comenta também 

sobre a revitalização da Gruta do Santa Paula, que também já se iniciou as obras.  

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): No sábado ficou contente com a liberação de vacinação para gestantes 

e puérperas, comenta que as lactantes também devem ser vacinadas, que o projeto já foi aprovado no senado e 

que muitas cidades já o fazem, comenta os motivos pelos quais deve  haver essa vacinação, pois incentiva a 

amamentação e exerce a nica proteção para as crianças, comenta que lactante voltaram ao trabalho presencial 

e que as mesmas tem ido menos aos postos de saúde, e que com essa vacinação poderá se diminuir a morte 

materna, diz estar em tramitação projeto de lei ao qual o poder executivo fica obrigado a incluir adolescentes 

de 12 a 17 anos com comorbidade na categoria de prioridade na vacinação, reforça a importância do projeto do 

Deputado Aliel,  comenta que a ANVISA já autorizou a vacinação de adolescentes, agradece ao Deputado 

Aliel, comenta que o deputado Aliel está trabalhando para aprovar um regime de urgência sobre esse projeto. 

Pede aos vereadores que conversem com os Deputados Federais para que se apoie esse projeto, comenta  que 

viu nas galerias manifestações sobre as contas dos ex-prefeitos e diz ser importante essa manifestação e a 

respeito das contas do ex-prefeito Jocelito diz terem já sido notificado e que o mesmo tem 10 dias para 

apresentar defesa e que se possível virá a tribuna a fim de apresentar sua defesa pois quando o tribunal 

desaprovou as suas contas se fala sobre erros formais e que não houve dolo, diz que deve ser oferecido o direito 

do contraditório e que o ex-prefeito enfrenta o que tiver e estará a fim de se defender e que não haverá estorno 

de valores, apenas erros formais sem dolo segundo o tribunal de contas, reforça que não possui dolo e que  o 

Jocelito não tem medo e irá se defender e mostrar quais foram esses erros formais, comenta que quem propaga 

Fake News que é crime sobre estorno de valores é mentira pois não há estorno de valores, diz que o mesmo 

estará se possível para apresentar quais foram os erros formais. 

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

município e da super lotação da UPA Santa Paula diz que esteve em Curitiba e conseguiu uma emenda para 

reforma da UBS Antônio Saliba, no Parque dos Sabias, comenta que conseguiu também com o deputado 

Alexandre Amaro, emenda para mais uma ambulância, diz que pedira para esta ambulância vá para o distrito 

de Guaragi, comenta que esteve  com o Deputado Federal Aroldo Martins e conseguiu o compromisso de envio 

de emenda para a troca de armamento da guarda municipal de Ponta Grossa, parabeniza a secretaria de 

segurança, disse ter ido a Araucária a fim de conhecer o transporte coletivo em como funciona o sistema, 

comenta que ficou impressionado e comenta a qualidade do transporte que é administrado pela própria 

prefeitura e que a empresa recebe por quilometro rodado, que há subsidio e que gostou do sistema da cidade 

de Araucária. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Declinou a palavra. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Declinou a palavra.  

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 21/06/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR JULIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 62/2021: 
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Promove alteração na Lei nº 7.338, de 14/11/2003, conforme especifica. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções  

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
Projeto de Lei Ordinária nº 270/2020: 
Institui a implantação de faixa de retenção e recuo exclusivo para bicicletas e motocicletas na vias públicas 

equipadas com semáforos no 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 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR FLORENAL SILVA 
Projeto de Lei Ordinária nº 317/2020: 

Denomina de JOSUE CORDEIRO MONTES a Rua nº 38, do Loteamento Jardim Royal, 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 DR. ÉRICK CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 3/2021: 
Denomina de WIANEI DOS SANTOS CAMARGO a via pública conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso 
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR     

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 43/2021: 

Altera a Lei nº 6.857, de 26/11/2001. 
  

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

                         CFOF    - Favorável, observada a Emenda de Redação confeccionada pela CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

________________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 68/2021: 
Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Evandro Luiz Fiebig. 
  

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 – Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

MOÇÕES 
  

Nº 238/2021 do Vereador DIVO 

MOÇÃO DE APELO 
Dirigida a Excelentíssima Senhora  Elizabeth Silveira Schmidt, Prefeita Municipal, para que seja feito um 

centro de reabilitação para as pessoas que contraíram o Covid-19. 
  

Nº 239/2021 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 de todas as gestantes, puérperas e lactantes sem comorbidades no rol de 

prioridades na vacinação contra a COVID-19, utilizando vacinas que não contenham vetor viral, ou seja, 

Sinovac/Butantan(Coronavac ) ou Pfizer/BioNTech (Comirnaty ) e respeitando-se a decisão e autonomia da 

mulher. 
  

Nº 240/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada ao senhor Altair Fernandes, devido aos seus serviços prestados como contabilista e 

radialista a comunidade de Ponta Grossa.  
  

Nº 241/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada a Fundação Educacional Pestalozzi, devido aos serviços de excelência prestados à 

comunidade de Ponta Grossa.  
  

Nº 242/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 
MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 
À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que realize 

estudos e encaminhe à Câmara Municipal Projeto de Lei para promover alteração na Lei nº 9.106, de 

05/09/2007 (que institui o PROMEF) com a finalidade de incluir ampla variedade de frutas, verduras, legumes 

e hortaliças para comercialização nas unidades do Programa Mercado da Família. 
  

Nº 243/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida á equipe composta pela Comandante Maribel Krum de andrade, SubComandante Anderson Machado, 

GCM Rodrigo Santos da silva, GCM Luis Tiago da Rosa Souza, GCM Andrei Alon Narcizo, GCM Giovani 

Lucas Cardozo, GCM José Adriano Nunes, a equipe do monitoramento GCM José Padilha Filho, GCM Patricia 

franciele Lopes, o responsável do monitoramento Cleber Alfredo levandoski e a Secretária Tania Maria 

Sviercoski Pinto pelo trabalho eficaz no atendimento a ocorrências neste município. 
  

Nº 244/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 
MOÇÃO DE APELO 
À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa Elizabeth Silveira Schmidt para que Sua 

Excelência determine ao departamento competente a inclusão dos Estagiários que estão em atividades, em 

Hospitais, Unidades de Saúde, Instituições de Serviços Públicos ou de Escolas que já retornaram com as aulas, 

para a vacinação contra a COVID-19. 
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Nº 245/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
MOÇÃO DE APELO 
Dirigida a Giana Margraf Althaus, natural de Curitiba e residente em Ponta Grossa desde os primeiros dias de 

vida , cantora, muscista e influencer digital, somando mais de 2 milhões de seguidores e mais de 15 milhões 

de curtidas em suas redes sociais, levando a arte pontagrossense para todo Brasil e Mundo. 
Total de Moções Aprovadas – 8 

Vereador Divo (PSD) - 1 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANO) - 2 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador Geraldo Stocco(PSB) - 1 
  

INDICAÇÕES 
  

Nº 732/2021 do Vereador PAULO BALANSIN: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

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

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

providências objetivando a manutenção da Rua -Laurentino Deco Fagundes, no Bairro Jardim Carvalho. 
  

Nº 733/2021 do Vereador EDE PIMENTEL: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento 

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

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

objetivando a colocação de duas vagas de parada rápida, na Rua Pereira Passos, em frente ao nº184 e 196, 

bairro Uvaranas, nesta cidade. 
  

Nº 734/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

patrolamento e cascalhamento na Rua Victor Manoel Biagin no Bairro Chapada. 
  

Nº 735/2021 do Vereador EDE PIMENTEL: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento 

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

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

objetivando a limpeza da referida Rua Alda Eberth, com a Rua Osmário Gonçalves, nesta cidade.  
  

Nº 736/2021 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 Reparo da tampa da Galeria Pluvial na Rua Bento Ribeiro ao lado do N° 2494, na 

Vila Palmeirinha. 
  

Nº 737/2021 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 Reparo da Cratera que se formou ao Lado da Associação Reviver, na rua Manoel 

Soares Dos Santos, Na Vila Órfãs. 
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Nº 738/2021 do Vereador CELSO CIESLAK: 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 com reparo imediato com patrolamento, cascalhamento, manilhamento e acostamento na Rua 

Silvia Machado de Souza- Jardim América, nesta cidade. 
  

Nº 739/2021 do Vereador DR. ZECA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

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

reparo com Patrolamento ou Cascalhamento na Rua Benjamin Franklin a partir do número 1002, em toda sua 

extensão, em Uvaranas, nesta cidade. 
  

Nº 740/2021 do Vereador FELIPE PASSOS: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando solicitar melhorias na via Benjamin Franklin, 855. 
  

Nº 741/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando a colocação de lombada ou redutor de velocidade na Rua Silva Jardim, próximo a 

esquina da Rua Ricardo Lustosa, Vila Estrela. 
  

Nº 742/2021 do Vereador DR. ERICK: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

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

manutenção com cascalhamento, patrolamento, manilhamento e inclusão no plano de pavimentação asfáltica 

da Rua Doutor Estêvão Ribeiro de Souza Neto, Vila Raquel. 
  

Nº 743/2021 do Vereador DR. ERICK: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

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

uma pista apropriada para caminhada e corridas com início em frente ao posto de saúde Gralha Azul e final no 

Centro de Eventos. 
  

Nº 744/2021 do Vereador DR. ERICK: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

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

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

manutenção com cascalhamento, patrolamento, manilhamento e inclusão no plano de pavimentação asfáltica 

da Rua Irineu Santos, Jardim Panorama, bairro Contorno. 
  

Nº 745/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando a Instalação de um ponto de ônibus na Rua Varnhagem em frente ao N° 1995, na 

Bairro Nova Rússia. 
  

Nº 746/2021 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, 
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providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da Rua João Vicente, rua Terra Rica , rua Afonso 

Vicente e rua Sertanópolis, ambos no Parque Auto Estrada. 
  

Nº 747/2021 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 Estudos necessário, relacionado à proibição de veículos pesados na Rua Antônio 

Vieira, no Bairro Nova Rússia. 
  

Nº 748/2021 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 colocação do Fresado na Rua Irineu Santos, 

no Jardim Panorama. 
  

Nº 749/2021 do Vereador DIVO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do  art. 107 do Regimento Interno, após 

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

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade para que seja feita um Lombada 

na Rua Dilson Fanchin, entre a Rua João Dosanet e Rua Marlene Maciel Zaguinski, no Conjunto Rômulo, 

Bairro Contorno.  
  

Nº 750/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando A retirada ou desregulamentação da Zona Azul da Rua XV de Novembro, entre às 

Rua Visconde de Nácar e Rui Barbosa, no Centro. 
  

Nº 751/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando realizar estudos e o consecutivo redimensionamento da rede de abastecimento de 

água da comunidade dos Sete Saltos de Baixo, Distrito de Itaiacoca, neste município. 
  

Nº 752/2021 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 Tapa Buraco na Rua Hanna Mtamos Roazouck, entre a Rua Sen. Alburquerque 

Maranhão, na Vila Jardim Gianna. 
  

Nº 753/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando estudos de viabilidade para instalação de faixa de travessia elevada á Rua Tenente 

Hinon Silva, nas imediações entre a Galeria Moreira e o Top Shopping, região Central da cidade.  
  

Nº 754/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando melhorias de iluminação pública na Rua Tenente Hinon Silva, frente ao número 26, 

nas proximidades do Top Shopping, região central da cidade. 
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Nº 755/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando limpeza de terreno/imóvel localizado ao lado da Escola Municipal Guaracy Paraná 

Vieira, cito á Rua Ronaldo Piekarski, Nº 340 Jardim Residencial San Martin - Neves 
  

Nº 756/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

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

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

providências objetivando verificação e estudos, bem como operações para sanar o surgimento, bem como o 

fechamento de buracos á Rua Baltazar Lisboa, localizada no Barro da Ronda, nas extensão entre o nº 1340 

(proximidades do CD Mercado Móveis) e o nº 1566 (proximidades da Escola Municipal Prefeito Dr. Elyseu 

Campos Mello)  
  

Nº 757/2021 do Vereador DIVO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do  art. 107 do Regimento Interno, após 

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

Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade para que seja feito Patrolamento 

e Cascalhamento na Rua Paranacity, no Jardim Progresso, Bairro Cará-Cará.  
  

Nº 758/2021 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 Fechamento dos buracos que estão se formando na Rua Bento Ribeiro, em frente 

a casa Nº 2438, na Vila Palmeirinha 

Total de Indicações Aprovadas – 27 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 
Vereador Ede Pimentel (PSB) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANO) - 2 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 8 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 3 

Vereador Divo (PSD) - 2 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 4 

  
  

 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 18 de junho de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                Presidente                                                  1º Secretário 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

EDE PIMENTEL(PSB): Concede a palavra ao vereador Geraldo Stocco(PSB), Informa que todos os pedidos com relação 

a investigações e CPI estão documentados e que possui autonomia para exigir vários documentos, diz que continuará 

enviando e está para toda imprensa ver, reforça que possui documentação que comprova que a AMTT e o município de 

Ponta Grossa nunca teve acesso a bilhetagem eletrônica que recebeu documentos que a AMTT diz que não é obrigação 

nem direito da prefeitura saber disso que será posto na CPI e na tribuna reforça que não se tem certeza de nada por nunca 

ter possuído esse acesso. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): (Tempo da oposição) Diz que em nome do partido e  da Comissão de 

Meio Ambiente que se estará realizando quarta-feira a audiência pública virtual sobre os rios urbanos de Ponta Grossa, 

convida também os vereadores que quiserem fazer uma saudação, passa a palavra para o vereador Izaias Salustiano(PSB), 
que dirige a comisso de saúde e faz apelo para que se verifique o que está havendo pois várias unidades UBS não está 

atendendo a população e a respeito da falta de condições dignas de atendimento na UPA Santana e referente a UPA Santa 

Paula onde tem pacientes aguardando no corredor, reforça a necessidade e de se dar atendimento as pessoas, reforça a 

necessidade de se investigar isto, comenta que o ministério público também deve intervir nisso, diz ser uma maravilha a 

vacinação estar ocorrendo, mas deve ser verificada essas situações, diz ser uma situação que atinge o Paraná todo mas é 

algo que deve ser verificado, comenta ficar mais preocupado, que fez requerimento solicitando a documentação sobre a 

verba de covid-19 repassado do governo federal, diz que vai verificar que o requerimento não foi atendido apenas simulado 

com valores. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Faz colocação a respeito de uma paciente que recebeu alta do Hospital 

Regional para continua tratamento com oxigênio em casa, comenta que se não fosse isso tomaria mais um leito comenta 

que se deve mobilizar a respeito da possibilidade do tratamento em casa assim liberando os leitos. 

VEREADORA JOCE CANTO(PSC): Comenta que fez denúncia ao Ministério Público referente ao UPA Santa Paula e 

que foi notificada que a promotora está no UPA Santa Paula visitando a UPA a fim de cobrar esclarecimentos e explicações, 

em relação ao ex-prefeito Jocelito comenta nota oficial do Grupo Poder Emana do povo que está cobrando a votação das 

contas dos ex-prefeitos Jocelito Canto e Marcelo Rangel onde reforça que se houver necessidade de estorno é do Marcelo 

Rangel não havendo possibilidade alguma de estorno do ex-prefeito Jocelito Canto, reforça a questão do estorno dos valores 

que não se adequa ao caso do vereador Jocelito Canto. 

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

niao=21/06/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA) 

          Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara 

Municipal de Ponta Grossa, reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do 

Vereador Daniel Milla Fraccaro, secretariado pelos Vereadores Dr. Erick - Primeiro 

Secretário e Pastor Ezequiel Bueno - Segundo Secretário, fazendo ainda parte da Mesa o 

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

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

Adriana, Celso Cieslak, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Edelmar Pimentel - Ede Pimentel, 

Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do 
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Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Leonilton A. Carneiro - Léo Farmacêutico e Paulo 

Balansin. À hora regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos do dia, 

colocando em discussão e votação a Ata da sessão ordinária anteriormente realizada, a 

qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida, pelo Vereador Primeiro 

Secretário, a leitura do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, 

constando do seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Mensagem nº 33/21 

(Projeto de Lei nº 124/21), altera a Lei nº 9.796, de 08/12/2008, conforme especifica. Of. 

nº 974/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.974. Of. nº 1016/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 13.960. Of. nº 1023/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.982. Of. nº 1024/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

13.983. Of. nº 1042/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.978. Of. nº 

2043/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.979. Of. nº 1051/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 98/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

1070/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 165/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 1071/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 167/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1100/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 169/21, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 635/21-GP, em atendimento a Moção de 

Apelo nº 111/21, de autoria dos Vereadores Ede Pimentel, Geraldo Stocco, Izaias 

Salustiano, Joce Canto, Josi do Coletivo e Julio Küller. Of. nº 956/21-GP, em atendimento 

a Moção de Apelo de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 981/21-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 186/21, de autoria do Vereador João Vitor Ferreira 

Maciel. Of. nº 982/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 153/21, de autoria do 

Vereador Julio Küller. Of. nº 901/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 177/21, 

de autoria do Vereador João Vitor Ferreira Maciel. Of. nº 992/21-GP, em atendimento a 

Moção de Apelo nº 167/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 993/21-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 146/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. 

nº 997/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 172/21, de autoria do Vereador 

Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1000/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 

164/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1040/21-GP, em atendimento a Moção 

de Apelo nº 75/21, de autoria dos Vereadores Ede Pimentel, Izaias Salustiano e Geraldo 

Stocco. Of. nº 641/21-GP, em atendimento a Indicação nº 295/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 807/21-GP, em atendimento a Indicação nº 440/21, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 909/21-GP, em atendimento a Indicação nº 
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338/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 911/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 115/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 912/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 116/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 

914/21-GP, em atendimento a Indicação nº 131/21, de autoria do Vereador Felipe 

Passos. Of. nº 915/21-GP, em atendimento a Indicação nº 84/21, de autoria do Vereador 

Dr. Erick. Of. nº 916/21-GP, em atendimento a Indicação nº 379/21, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. nº 920/21-GP, em atendimento a Indicação nº 110/21, de autoria 

do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 921/21-GP, em atendimento a Indicação nº 157/21, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 922/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

08/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 923/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 233/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 924/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 355/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 

929/21-GP, em atendimento a Indicação nº 36/21, de autoria do Vereador Jairton da 

Farmácia. Of. nº 941/21-GP, em atendimento a Indicação nº 154/21, de autoria do 

Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 942/21-GP, em atendimento a Indicação nº 159/21, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 946/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

349/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 947/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 347/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 948/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 351/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. 

nº 950/21-GP, em atendimento a Indicação nº 149/21, de autoria da Vereadora Josi do 

Coletivo. Of. nº 951/21-GP, em atendimento a Indicação nº 258/21, de autoria do 

Vereador Leandro Bianco. Of. nº 952/21-GP, em atendimento a Indicação nº 264/21, de 

autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 953/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

271/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 955/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 538/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 962/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 413/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

963/21-GP, em atendimento a Indicação nº 411/21, de autoria do Vereador Geraldo 

Stocco. Of. nº 964/21-GP, em atendimento a Indicação nº 464/21, de autoria do 

Vereador Ede Pimentel. Of. nº 965/21-GP, em atendimento a Indicação nº 412/21, de 

autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 966/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

283/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 967/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 284/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 968/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 299/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 
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970/21-GP, em atendimento a Indicação nº 285/21, de autoria da Vereadora Josi do 

Coletivo. Of. nº 999/21-GP, em atendimento a Indicação nº 301/21, de autoria da 

Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1001/21-GP, em atendimento a Indicação nº 370/21, 

de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1002/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 513/21, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 1003/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 161/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1004/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 530/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1008/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 526/21, de autoria do Vereador João Vitor Ferreira Maciel. 

Of. nº 1009/21-GP, em atendimento a Indicação nº 501/21, de autoria do Vereador 

Quinzinho Sansana. Of. nº 1010/21-GP, em atendimento a Indicação nº 75/21, de autoria 

da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1011/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

532/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1012/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 536/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1013/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 535/21, de autoria do Vereador João Vitor Ferreira 

Maciel. Of. nº 1014/21-GP, em atendimento a Indicação nº 422/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1015/21-GP, em atendimento a Indicação nº 527/21, 

de autoria do Vereador João Vitor Ferreira Maciel. Of. nº 1017/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 372/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1018/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 189/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 

1019/21-GP, em atendimento a Indicação nº 537/21, de autoria do Vereador João Vitor 

Ferreira Maciel. Of. nº 1026/21-GP, em atendimento a Indicação nº 140/21, de autoria 

do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1030/21-GP, em atendimento a Indicação nº 309/21, 

de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1031/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 214/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 1032/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 257/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 

1072/21-GP, em atendimento a Indicação nº 508/21, de autoria do Vereador João Vitor 

Ferreira Maciel. Of. nº 1073/21-GP, em atendimento a Indicação nº 529/21, de autoria 

do Vereador João Vitor Ferreira Maciel. Of. nº 1074/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 507/21, de autoria do Vereador João Vitor Ferreira Maciel. Of. nº 1075/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 498/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 

1076/21-GP, em atendimento a Indicação nº 502/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. nº 1077/21-GP, em atendimento a Indicação nº 499/21, de autoria do 

Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1078/21-GP, em atendimento a Indicação nº 500/21, de 
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autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1079/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 561/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1080/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 560/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 

1081/21-GP, em atendimento a Indicação nº 574/21, de autoria do Vereador João Vitor 

Ferreira Maciel. Of. nº 1083/21-GP, em atendimento a Indicação nº 559/21, de autoria 

do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1084/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

549/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1085/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 558/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1086/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 557/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 

1087/21-GP, em atendimento a Indicação nº 534/21, de autoria do Vereador Ede 

Pimentel. Of. nº 1088/21-GP, em atendimento a Indicação nº 550/21, de autoria do 

Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1089/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

555/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1091/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 554/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. nº 1092/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 553/21, de autoria do Vereador Quinzinho Sansana. Of. 

nº 1093/21-GP, em atendimento a Indicação nº 528/21, de autoria do Vereador João 

Vitor Ferreira Maciel. Of. nº 1094/21-GP, em atendimento a Indicação nº 510/21, de 

autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1095/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

6/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1096/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 575/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1097/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 577/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1098/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 581/21, de autoria do Vereador João Vitor Ferreira 

Maciel. Of. nº 1099/21-GP, em atendimento a Indicação nº 587/21, de autoria do 

Vereador Jairton da Farmácia. DA VEREADORA JOCE CANTO - Projeto de Lei nº 125/21, 

institui a Semana de Conscientização sobre o Ciclo Menstrual. DO VEREADOR LÉO 

FARMACÊUTICO - Moção de Apelo nº 246/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua Excelência 

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 

objetivando realizar estudos e o consecutivo redimensionamento da rede de 

abastecimento de água da comunidade dos Sete Saltos de Baixo, Distrito de Itaiacoca, 

neste município. DO VEREADOR DR. ZECA - Moção de Aplauso nº 247/21, dirigida à todos 

os donos de restaurantes, trailers, bares e  empreendedores do ramo alimentício de 

Ponta Grossa. DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Apelo nº 248/21, à 
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Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira 

Schmidt, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando realizar reforma da Unidade Básica de Saúde 

Manoel Inglês de Lara, localizado na comunidade dos Sete Saltos de Baixo, Distrito de 

Itaiacoca, neste município. DO VEREADOR DR. ZECA - Requerimento nº 188/21, 

solicitando a justificativa para sua ausência na presente sessão (21/06/21), por estar em 

compromissos parlamentares. Colocado em discussão e votação, foi aprovado. DA 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Requerimento nº 178/21, requerendo a inserção em 

Ata da NOTA DE PESAR pelo falecimento da Srta. ALEXANDRA NOGUEIRA. Manifestando-

se em Questão de Ordem, a Vereadora Missionária Adriana agradeceu à presidência pelo 

apoio na oportunidade do evento que agendou na última sexta-feira, culminando com o 

lançamento da Campanha Solidária Unidas objetivando arrecadar absorventes higiênicos 

para distribuir à mulheres em situação de vulnerabilidade, estendendo seus 

cumprimentos à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Elizabeth Schmidt. O Senhor 

Presidente a parabenizou e agradeceu pelo evento, do qual não pode se fazer presente 

em função de haver passado por intervenção cirúrgica bucal, fazendo alusões ainda a 

projeto que está tramitando na Casa, de autoria da Vereadora Joce Canto, sobre a 

valorização das mulheres. Pronunciaram-se ainda parabenizando pela dedicação da 

Vereadora Missionária Adriana quanto à mencionada campanha, os Vereadores Felipe 

Passos, colocando-se à disposição para auxiliar na promoção e Josi do Coletivo, também 

se colocando à disposição, ainda nesta oportunidade, propôs e foi acatado pelo Senhor 

Presidente a cessão de um minuto de silêncio em face do passamento da Professora 

Andréa Aparecida Ferreira da Escola Municipal Plauto Miró Guimarães, dois dias antes 

de tomar a vacina, registrando sua condolência e revolta por não ter dado tempo em ser 

imunizada, deixando a família em prantos. Manifestaram-se na COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADOR FILIPE CHOCIAI: Para prestar informações a um tema que 

surgiu na última semana, referente a dados da vacinação no Município, onde manteve 

contatos com interlocutores da Prefeitura, tendo sido repercutido na própria imprensa 

e manifestações de populares quanto a divergência na vacinação, contendo ainda no 

portal de transparência do Governo do Estado do Paraná. Disse que foi passado pelo 

Poder Executivo que dentro do sistema criado pelo Portal da Transparência do Estado, o 

município repassa todas as informações, feito por trabalho manual, primeiro de 

conferência dos agendamentos, com vários pontos de vacinação, de cadastramento no 
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sistema de saúde, para posteriormente enviar ao Governo. Colocou que o Tribunal de 

Contas também se manifestou nesse sentido, porém também é embasado no Portal de 

Transparência do Tribunal de Contas do Paraná, destacando então, que o Município a 

partir dessas manifestações está ciente que precisa ter uma efetividade maior na 

questão do repasse desses dados, já tendo tomado atitude, como montar força tarefa 

para que possam ser enviados com mais celeridade à Secretaria de Estado da Saúde do 

Paraná. Destacou que semana passada teve felicidade de presenciar seus pais sendo 

vacinados, onde pode constatar a organização da prefeitura quanto ao agendamento e 

aplicação da vacina. Espera que o quanto antes todos tenham essa oportunidade. 

Vereador Celso Cieslak em aparte destacou a importância da vacinação, porém criticou 

o aumento de mortes por covid na cidade, com as UPAS e hospitais superlotados, em 

verdadeiro caos, com pessoas em macas nos corredores, considerando um absurdo. 

Disse ainda que as condições estão precárias nos postos de saúde, UPAS, Hospital 

Regional, onde constatou de perto a gravidade. Retomando, Vereador Filipe Chociai 

destacou que apesar da vacinação estar tendo amplitude maior, com previsão do 

governo do Estado de que a vacinação até o final de setembro chegue de maneira ampla 

a todas as pessoas, precisam ser tomados cuidados com medidas. Fez pelo para que os 

parlamentares mostrem união, considerando que todos os esforços estão sendo feitos, 

dando mais segurança à população. Encerrou agradecendo aos Secretários Eduardo 

Marques e André Pitella, onde estiveram juntos visitando bairros da cidade, destacando 

o Bairro Neves, quanto ao atendimento de demanda antiga no Parque dos Pinheiros que 

estava com as ruas intransitáveis, destacando ainda a revitalização da Gruta do Santa 

Paula, através de demanda que encaminhou à Secretaria de Meio Ambiente, onde desde 

semana passada já começaram as obras no referido espaço para colocar à disposição da 

comunidade. VEREADORA JOCE CANTO: Para manifestar sua alegria quanto a liberação 

no último sábado de vacinação para gestantes e puérperas até 45 dias contra COVID-19 

e hoje pipocou nas redes sociais as fotos das mesmas sendo vacinadas. Hoje vem falar 

sobre outro público que precisa ser vacinado, as lactantes, fazendo menção a projeto 

aprovado a nível de Senado Federal do Senador Jean que as inclui nesse rol, esperando 

que chegue logo à cidade. Ilustrou dizendo que muitos estados e cidades já estão 

vacinando as lactantes, registrando os motivos pelos quais esse grupo deve receber a 

vacinação. Lembrou ainda estar em tramitação na Câmara dos Deputados, projeto de lei 

do Deputado Federal Aliel Machado, obrigando o Poder Executivo, representado pelo 
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Ministério da Saúde a incluir na categoria prioritária para receber vacinação contra 

COVID-19, adolescentes com comorbidades de doze a dezessete anos. Agradeceu ao 

mesmo pelo trabalho nesse sentido, destacando que a ANVISA já permitiu, assim 

tramitando a matéria, da qual o Deputado está trabalhando visando sua aprovação em 

regime de urgência. Solicitou aos Vereadores para conversarem com seus deputados 

federais, objetivando dar apoio ao projeto em questão. Comentou sobre as contas dos 

ex-prefeitos, dando satisfação da importância de manifestações e movimentos que vê 

na galeria, ressaltando que em questão as do ex-prefeito Jocelito Canto de 2.000, esse 

foi notificado no dia 16 de junho, tendo dez dias para apresentar sua defesa e se possível 

estará nesta Casa apresentando na Tribuna, lembrando que quando o Tribunal 

desaprovou as suas contas, traz no relatório em erros formais e que inclusive que não 

houve dolo, precisando antes de qualquer atitude oferecer o direito ao contraditório, 

quando o Tribunal não levou em consideração alguns pontos necessitando assim o 

direito de defesa. Ressaltou que não tem estorno de valores e tampouco dolo, segundo 

o Tribunal de contas, mas erros formais. VEREADOR LEANDRO BIANCO: Para também se 

manifestar quanto a saúde no Município, diante da situação crítica que se apresenta, 

tendo visitado dias atrás na UPA SANTA PAULA, haver constatada superlotação, assim, 

recebido diversas demandas do Parque do Sabiá, com relação a UBS Antonio Saliba. 

Esteve na última quinta e sexta-feira em Curitiba, quando conversou com o Deputado 

Alexandre Amaro, conseguindo emenda para reforma da referida UBS no valor de cento 

e cinqüenta mil reais, onde a população está clamando a certo tempo, e, ainda uma 

emenda de cento e setenta mil reais para aquisição de mais uma ambulância, onde 

estará solicitando ao Secretário Rodrigo Manjabosco e Prefeita Municipal, se possível 

seja destinada ao Distrito de Guaragi, dada a necessidade urgente. Disse ainda que 

esteve na sexta-feira com o Deputado Federal Aroldo Martins, conseguindo 

compromisso de envio de emenda de quinhentos mil reais para a troca de armamento 

da Guarda Municipal, considerando o fato da maioria dos policiais estar portando 

revólver trinta e oito, assim a referida verba será destinada para compra de duzentas 

pistolas nove milímetros, para continuarem realizando belo trabalho, parabenizando a 

Secretária Dra. Tânia pelo desempenho à frente da Secretaria de Segurança. Finalizou, 

dizendo que esteve em Araucária com o Presidente da CPI DO TRANSPORTE COLETIVO 

de nossa cidade, conhecendo como funciona o sistema naquele município, onde a tarifa 

cobrada é no valor de dois reais e vinte centavos, com todos os veículos oferecendo ar 
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condicionado e hi fi, com pontos cobertos na cidade inteira e aos domingos ninguém 

paga passagem, quem administra é a própria prefeitura através da contratação de três 

empresas que recebem por quilômetro rodado, cujo custo é subsidiado em parte pelo 

Poder Executivo, assunto do qual estará sugerindo à comissão formada nesta casa. 

Manifestou-se em Questão de Ordem o Vereador Dr. Erick, ocasião em que registrou seu 

agradecimento ao Deputado Federal licenciado Sandro Alex pela destinação de emenda 

no valor de um milhão, quatrocentos e cinqüenta mil reais, em atendimento à Santa Casa 

de Misericórdia de nossa cidade. Não havendo mais vereadores inscritos, passou-se à 

ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 62/21 (Vereador Julio 

Küller), promove alteração na Lei nº 7.338, de 14/11/2003, conforme especifica: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, 

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

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

Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada 

da votação do Vereador Dr. Zeca e ainda aprovada a ausência da votação do Vereador 

Pastor Ezequiel Bueno, em função de estar prestando atendimento de ordem 

parlamentar fora do recinto no momento da chamada para votação. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 270/20 (Vereador Felipe Passos), institui a implantação 

de faixa de retenção e recuo exclusivo para bicicletas e motocicletas nas vias públicas 

equipadas com semáforos no 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 Dr. Zeca e 

Pastor Ezequiel Bueno. PROJETO DE LEI Nº 317/20 (Vereador Florenal Silva), denomina 

de JOSUÉ CORDEIRO MONTES a Rua nº 38, do Loteamento Jardim Royal, nesta cidade: 

APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, ficando registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 03/21 (Vr. Dr. Erick Camargo), denomina de 

WIANEI DOS SANTOS CAMARGO a via pública conforme especifica: APROVADO, nos 

termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. 

PROJETO DE LEI Nº 43/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 6.857, de 26/11/2001: 

APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 
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Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, 

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

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

Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI 

Nº 68/21 (Vereador Felipe Passos), concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta 

Grossa ao Evandro Luiz Fiebig: 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 Chociai, Geraldo Stocco, Izaias 

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

Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Dr. Zeca. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 238/21, do 

Vereador Divo; 239/21, da Vereadora Joce Canto; 240, 241/21, do Vereador Dr. Erick; 

242, 243/21, do Vereador Leandro Bianco; 244/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 

245/21, do Vereador Geraldo Stocco e Indicações nºs 732/21, do Vereador Paulo 

Balansin; 733, 735/21, do Vereador Ede Pimentel; 734, 746/21, do Vereador Leandro 

Bianco; 736, 737, 745, 747, 748, 750, 752, 758/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 

738/21, do Vereador Celso Cieslak; 739/21, do Vereador Dr. Zeca; 740/21, do Vereador 

Felipe Passos; 741/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 742, 743, 744/21, do Vereador Dr. 

Erick; 749, 757/21, do Vereador Divo; 751/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 753, 754, 

755, 756/21, da Vereadora Missionária Adriana. Manifestaram-se, utilizando da palavra 

em Questão de Ordem, os Vereadores Leandro Bianco, para convocar os membros da 

CPI DO TRANSPORTE COLETIVO, para reunião junto à Sala das Comissões a partir das 

dezesseis e trinta horas. Izaias Salustiano, para convocar os membros da CPI do 

Requerimento nº 137/21, para reunião deliberativa nesta terça-feira, dia vinte e dois de 

junho, com início previsto para quatorze horas, na Sala das Comissões. Terminada a 

votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE: VEREADOR 

EDE PIMENTEL, passando ao Vereador Geraldo Stocco, o qual informou à esta Casa e 

imprensa sobre todos os seus pedidos com relação a CPIS e investigações e como 

membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, afirmou que seu mandato detém total 

autonomia para solicitar e exigir vários documentos, sendo isso que está fazendo, crendo 

talvez ser por essa razão que lhe retiraram da relatoria, registrando que está tudo em 

documentos, onde seu trabalho é muito responsável, portando documento grave do 
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qual estará explanando na próxima quarta-feira, comprovando que a AMTT e Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa nunca tiveram acesso exato a bilhetagem eletrônica, 

registrando que a AMTT manifesta que não é obrigação da Prefeitura saber isso, que não 

tem esse direito, nas palavras de funcionários, onde irá expor isso na reunião da CPI. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Em nome do PSOL e Comissão do Meio Ambiente desta 

Casa, juntamente com a Comissão de Meio Ambiente da ALEP, informou que estará 

realizando na próxima quarta-feira audiência pública virtual sobre os rios urbanos de 

Ponta Grossa às dezenove horas, estando sendo transmitida pelas páginas do Deputado 

Goura e do mandato coletivo do PSOL, com representantes da academia, da sociedade 

civil e poder público, cujos vereadores que tiverem interesse em fazer saudação, 

poderão entrar em contato com essa vereadora para receber o envio do link. Passou a 

palavra, dentro do espaço do Bloco de Oposição ao Vereador Izaias Salustiano, o qual 

dirigiu-se aos Vereadores Léo Farmacêutico, Divo e Dr. Zeca, componentes da Comissão 

de Saúde e Ação Social desta Casa, apelando aos mesmos no sentido de verificarem junto 

à Fundação Municipal de Saúde e Poder Executivo quanto ao que vem ocorrendo na 

cidade, onde grande parte das UBS não estão atendendo a população e ainda outro 

aspecto: a questão do atendimento na UPA SANTANA, devido à falta de álcool em gel, e 

demais condições dignas, principalmente, e da UPA SANTA PAULA, onde tem notícia de 

pacientes que estão a dez, doze dias no corredor aguardando leito de enfermaria ou de 

UTI própria para a COVID-19, sabendo que é responsabilidade conjunta com o Governo 

do Estado, porém ressaltou a necessidade de se dar atendimento para atenuar o 

sofrimento dessas pessoas. Entende ainda que o Ministério Público deva intervir nesse 

sentido. Lembrou haver elaborado requerimento no dia três de maio, solicitando a 

documentação pertinente às verbas para a COVID repassadas pelo Governo Federal, da 

ordem de aproximadamente quarenta milhões de reais, onde estará verificando a 

tempestividade do mesmo. Ocupando ainda o tempo dentro do Bloco de Oposição, a 

Vereadora Josi do Coletivo registrou colocação que ocorreu semana passada, quando 

uma paciente do Hospital Regional recebeu alta médica para continuar o tratamento 

com oxigênio em sua casa, porém se não fosse o atendimento prestado pelo Vereador 

Léo Farmacêutico, ficaria mais tempo ocupando leito importante, ressaltando a 

necessidade de se agilizar àqueles que podem se tratar em casa com o respirador e 

oxigênio, conclamando reunião com o Secretário de Saúde e Regional nesse sentido para 

haver essa possibilidade, liberando assim mais leitos. VEREADORA JOCE CANTO: 
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Lembrando de denúncia que fez quanto a UPA SANTA PAULA junto ao Ministério Público, 

onde recebeu informação através de funcionária da mesma, que a Promotora está nesse 

momento em visita àquela unidade para cobrar mais esclarecimentos e também o 

Promotor Fábio Grande pede explicações nesse sentido. Em relação às contas do ex-

prefeito Jocelito Canto, quando mencionou a respeito do estorno de valores, em que tais 

contas não contam, leu nota oficial do Grupo o Poder Emana do Povo, que está 

circulando em grupos de whattszapp, onde cobram votação das contas do mesmo e do 

ex-prefeito Marcelo Rangel, enfatizando que desse, se aprovadas, devem ser estornadas 

aos cofres públicos, porém em momento algum foi mencionado de parte de Jocelito 

Canto, por conter apenas erros formais, conforme expressou o Ministério Público. Não 

havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, 

convocando outra para o dia vinte e três do mês em curso, quarta-feira, no horário 

regimental, informando que a Ordem do Dia estará 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 vinte e um de junho de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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