
 

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

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

ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 05/07/2021 

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  

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR DR. ERICK(PSDB): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Inicia fazendo apelo a prefeita referente a complicada 

situação de mais de três meses sem castração de animais, comenta que esses três meses causaram grande 

transtorno, comenta que voltou as castrações, e que está solicitando e que apresenta moção para que haja 

possibilidade de se receber ração na feira verde para que cuidadores que não possui alimento para os animais, 

pede apoio e votos e diz que será bem-vindo para quem precisar, comenta que as ONGs estão super lotadas e 

que até o CRAR precisa de auxílio para que se possa atender o máximo de cadelinhas de rua possível, pede 

para ser avisada para que se possa fazer as castrações o mais rápido possível, reforça que esse projeto não pode 

ser interrompido, pois é um caos e os filhotes são abandonados ou mortos, concede parte ao vereador Geraldo 

Stocco(PSB), defende ser um projeto simples e de grande importância e que os produtos subiram de preço e 

que seria atitude nobre da prefeitura, comenta que há muito abandono na cidade e que isto é uma questão de 

saúde pública, comenta estar feliz por apoiar o projeto, diz que o preço da ração mais barata subiu muito de 
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preço, reforça o pedido de apoio para todos a fim de ajudar os animais e que essas famílias donas de animais, 

diz que lutara para  não haver interrupções pois um mês torna o cenário mais caótico, destaca que protetores 

gastam recursos próprios para a proteção d esses animais. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Não se encontra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Diz que infelizmente as mortes não param e aqueles que poderiam 

mudar isso não o fazem, diz se entristecer com um país de muitas riquezas e com má administração, diz que 

foi verificar os jornais e se deparou com manchete que dizia que a SANEPAR investira valor milionário na 

cidade e diz que o termo investira é um termo publicitário e  que o valor é um direito do cidadão de Ponta 

Grossa e que é o dinheiro que sai do bolso de todos, valor que é maior por culpa do Beto Richa, diz que a 

SANEPAR se propõe a devolver em infraestrutura valor milionário, diz este ser sinal de projeto de renovação 

contratual, e que a SANEPAR insiste querer renovar o contrato mesmo que ele não tenha vencido, que Ponta 

Grossa tem um contrato antigo com eles e que previa uma porcentagem de coleta e tratamento de esgoto que 

não foi atingido, diz ter pedido informações a respeito da coleta e tratamento de esgoto no centro da cidade que 

se ir a certos lugares como em Olarias que é provocado ela agua pluvial, diz que no centro não existe coleta ou 

tratamento de esgoto pois a maioria vai aos bueiros e bocas de esgoto, que no contrato era previsto a 

possibilidade de 100% de atendimento de ligações de agua e que atualmente há residências com dificuldades 

de ligação de agua  e essa dificuldade se inicia na prefeitura que está fazendo projeto de lei para diminuir essa 

drástica situação, diz ser direito da população e que não compreende a administração pública por ser tão difícil 

diz serem coisas que deve ser pensado antes que p projeto está vindo e que já venho e foi recusado e que foi 

bom para poder se pensar e se questionar a respeito a fim de fazer um bom projeto, concede parte ao vereador 

Filipe Chociai (PV), diz que esteve no início de ano e que esse tema já foi tratado em outras legislaturas diz 

que em um futuro próximo deves ser feita essa discussão, diz que a renovação contratual hoje não é permitido 

e que o presidente vetou alguns dispositivos que tratam referente a renovações  de contratos e que não há 

possibilidade de renovação como era feito antigamente devido a esse veto no marco de saneamento. Com a 

palavra novamente o vereador Júlio Kuller (MDB), disse que o contrato atual é antigo e impede a SANEPAR 

buscar dinheiro na Bolsa de Valores ou dinheiro que não sejam dos cofres da SANEPAR. Lembra que em 2006 

quando se renovou o contrato era para trinta anos e que foi o autor da emenda que permitiu vinte anos e que 

ainda votou contra pois não estava consciente do que era proposto mas que passou e agora há a condição de se 

debater isto, diz que sexta feira protocolou projeto um pouco polemico mas que é importante ao seu ver por 

haver pessoas tentando escolher marca de vacina e que se sabe que o objetivo é vacinar e a proposta é que 

quem quiser escolher pode escolher mas vai para o final da fila de vacinação. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): 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 05/07/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR PASCOAL ADURA 
Projeto de Lei Ordinária nº 132/2016: 

Denomina de WADISLAU ROGALA a Rua nº 09 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta cidade.  



 

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

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

Voto Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções  

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 50/2021: 
Institui o Programa Salve o Celular no âmbito do Município de Ponta Grossa, conforme especifica. 

Voto Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 316/2020: 
Anistia as multas impostas pela AMTT em face dos permissionários do serviço de táxi no exercício de 2020. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

Voto Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 
Projeto de Lei Ordinária nº 34/2021: 

Dispõe sobre a exposição de produtos orgânicos nos estabelecimentos comerciais do Município de Ponta 

Grossa, e dá outras providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso (Aprovado – 19 Votos 

Favoráveis) 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 
                         CAPICTMA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DOS VEREADORES JOCE CANTO E JÚLIO KÜLLER 
Projeto de Lei Ordinária nº 54/2021: 
Dispõe sobre a publicação no Portal da Transparência do Município de Ponta Grossa da lista dos nomes das 

pessoas vacinadas contra a Covid-19, na forma que especifica. 
  

SUBSTITUTIVO GERAL, apresentado pelos Vereadores Leandro Bianco, Felipe Passos, Missionária 

Adriana e Léo Farmacêutico (Pedido de vistas por 1 dia do vereador Júlio Kuller (MDB) Reprovado – 

8 Votos Favoráveis -10 Votos Contrários) 

Votação do Substitutivo Geral Aprovado – 12 Votos Favoráveis - 7 Votos Contrários - Abstenções 

 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade do Projeto de Lei nº 54/21 e do Substitutivo  Geral a  
                                                   ele apresentado 
                         COSPTTMUA - Favorável ao Projeto de Lei nº 54/21 e ao Substitutivo Geral a  
                                                           ele apresentado 
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                         CSAS  - Favorável ao Projeto de Lei nº 54/21 e ao Substitutivo Geral a ele apresentado 
 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI 
Projeto de Lei Ordinária nº 77/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor HUSSEIN BAKRI. 
  

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

                         CECE    -  

Voto Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - 2 Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 110/2021: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.000.000,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

Pedido para vistas por 1 dia vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - Rejeitado – 5 Votos Favoráveis – 13 Votos 

Contrários 

Voto Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - 1 Votos Contrários - Abstenções 

 

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
  

MOÇÕES 
  

Nº 266/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 

A V. Ex.ª Sr. Presidente da Comissão Diretora do Senado Federal - Rodrigo Pacheco, ao qual desde já rogamos 

faça chegar este documento aos Exmos. Srs. Senadores, para que sejam tomadas medidas a fim de impedir a 

aprovação do PL Nº  2159/2021, nº 3.729/2004 na Câmara dos Deputados, que “Dispõe sobre o licenciamento 

ambiental; regulamenta o inciso IV do § 1º do art. 225 da Constituição Federal; altera as Leis n.º 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, e 9.985, de 18 de julho de 2000; revoga dispositivo da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 

1988; e dá outras providências”, sem que antes se promova um debate amplo com a sociedade, ambientalistas, 

cientistas e especialistas, buscando aperfeiçoar o trabalho realizado na Câmara dos Deputados. 
  

Nº 267/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 

A V. Ex.ª Sr. Presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal - Senador Jaques Wagner, para 

que sejam tomadas medidas a fim de impedir a aprovação do PL Nº  2159/2021, nº 3.729/2004 na Câmara dos 

Deputados, que “Dispõe sobre o licenciamento ambiental; regulamenta o inciso IV do § 1º do art. 225 da 

Constituição Federal; altera as Leis n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e 9.985, de 18 de julho de 2000; 

revoga dispositivo da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988; e dá outras providências”, sem que antes se promova 
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um debate amplo com a sociedade, ambientalistas, cientistas e especialistas, buscando aperfeiçoar o trabalho 

realizado na Câmara dos Deputados. 
Total de Moções Aprovadas – 2 
 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 
  

INDICAÇÕES 
  

Nº 807/2021 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 o conserto ou troca de manilha da Rua 

Barreto de Menezes esquina com a Rua Jaci Monteiro, em frente à garagem da casa de nº 628, uma vez que 

esta manilha quebrou e está rachando a rua, formando-se um grande buraco próximo ao muro da casa. 
 

Nº 808/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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 construção de uma Associação de 

Moradores para a localidade do Jardim Quero-Quero, localizado no bairro de Uvaranas. 
  

Nº 809/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção asfáltica da Rua Eleni 

Aparecida Schwab Meister - Vila Nova.  
  

Nº 810/2021 da Vereadora JOCE CANTO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção asfáltica das ruas da 

Vila Nova, no bairro de Oficinas.  
  

Nº 811/2021 da Vereadora JOCE CANTO 
Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a 

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

revitalização, reparação e iluminação no Campo Society na Vila Quero-Quero, localizado na Rua Jofre Martins, 

no bairro Cará Cará. 
  

Nº 812/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a 

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

instalação de lombadas na  Rua João Maximiliano Pimentel,  próximo ao nº 263, no Núcleo Pimentel. 
  

Nº 813/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a CONSTRUÇÃO DE UMA 

LOMBADA na Rua: Carlos de Carvalho, em frente ao número 440, no bairro Uvaranas. 
  

Nº 814/2021 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 CONSTRUÇÃO DE UMA 

LOMBADA na Rua: Coronel Francisco Ribas, em frente ao número 1070, no Centro. 
  

Nº 815/2021 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 CONSTRUÇÃO DE UMA 

LOMBADA na Rua: Coronel Francisco Ribas, em frente ao número 712, no Centro. 
  

Nº 816/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica da Rua  José 

Krainski, no trecho entre a Rua Padre Ladislau Maibuk e Rua Padre Ângelo Bortolini, no Jardim 

Pontagrossense. 
  

Nº 817/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica da Rua  São 

José Calazans, no trecho entre a Rua Padre José Krainski e Rua Padre Vitória Maria Dal'Aqua, no Jardim 

Pontagrossense. 
  

Nº 818/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Desentupimento de boeiro, na Rua 

Rútilo, nº12, esquina com a Rua Sargento Carlos Argemiro Camargo nº111, no ponto final do bairro 31 de 

março, nesta cidade. 
  

Nº 819/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Desentupimento de boeiro e 

colocação de tampas, em toda a extensão da Rua Orlando Vilela da Costa, bairro Jardim Panorama, Contorno, 

nesta cidade 
  

Nº 820/2021 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 reparo da iluminação da praça da 

vila  31 de março e arredores. 
  

Nº 821/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 
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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 da Rua Recanto dos Pássaros/Tarcisio Basso, entre a Br 376 e o Carvão Ipiranga, no 

Bairro Chapada. 
  

Nº 822/2021 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 com 

Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na Rua João Boneti dos Santos, próximo ao nº 520 ao 545, no 

bairro Colônia Dona Luíza. 
  

Nº 823/2021 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 de Boca de Lobo Rua Bento 

Ribeiro, Bairro Palmeirinha. 
 

Total de Indicações Aprovadas – 17 

Vereador Divo (PSD) - 1 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 3 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 5 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 3 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 
 

 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 29 de junho de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                Presidente                                                  1º Secretário 
 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Diz que foi um dia de bastante debate e que não se considera vencido 

que contribuiu muito para o debate na casa de leis, diz que a palavra solta  no ar referente a licença de posto de 

combustível e diz que queria que isto fosse agradecido, reforça que está pedindo o reexame das contas do ex-

prefeito Jocelito Canto, que pelas cotas o ex-prefeito deixou de investir os 25% em educação porem foram 
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glosados o valor gasto em transporte de alunos, também referente a ausência de extratos bancários e documentos 

formais ao qual não possui culpa reforça o pedido de reexame das contas do ex-prefeito Jocelito Canto. 

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Diz que na última sexta-feira foi ver como estava o agendamento dos 

ônibus para levar pacientes a Curitiba, e que recebeu reclamações que o ônibus sai as quatro horas da manhã da 

casa amarela e estão tendo dificuldade para ir até o local de embarcação muito adiantado, faz pedido para que a 

secretaria buscasse uma forma de dar assessoramento ao transporte ate a Casa Amarela, pois as pessoas não 

possuem meios de ir nesse horário, diz ser um trabalho sofrido e que fará moção para que a assistência social de 

amparo a essas pessoas, também fala que junto ao vereador Izaias Salustiano (PSB) protocolaram emenda de 

projeto para autorizar o vale gás na feira verde e que o projeto está parado na cama municipal e que recebeu o 

edital já do programa em busca que o programa do gás seja feito, questiona se é possível essa licitação já que o 

projeto ainda tramita  na casa de leis com emendas que conflitam com a licitação pois as emendas pedem o 

chamamento público pois isso mudaria na logística, diz que fara requerimento referente a isso. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Concede a palavra ao vereador Izaias Salustiano (PSB), que 

reforçou a necessidade de se verificar a legalidade desta situação pois o edital possa estar viciado, e que a questão 

da logística implica o preço do produto, e que a empresa que ganhar a licitação pode não ser viável entregar o 

produto, para buscar legalidade e praticidade, diz que fara visita ao departamento competente, referente ao 

apontamento do vereador Júlio Kuller (MDB), diz que além de falar das contas do ex-prefeito e diz haver mais 

duas questões para se analisar que a lei pode ser considerado neste fato que obteve informações não houve 

prejuízo ao dinheiro público, reforça que se deve ser justo independente de questões políticas e em relação a essa 

questão da sede do meio ambiente  essa contempla todas as taxas e recuperação do meio ambiente e se fosse por 

economia a mesma estaria em um andar da prefeitura então economia não é justificativa e que o Parque 

Margherita Mazini está desde que foi revitalizado e nada impede que esse recurso poderia ter sido usado para 

manter o parque e o projeto trata da construção de sede no meio ambiente e que o recurso pode ser utilizado para 

outras questões do meio ambiente. 

VEREADOR DR, ERICK(PSDB): Não se encontra. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

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

niao=05/07/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA) 

          Aos cinco dias do mês de julho 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, Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da 

Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Leonilton A. Carneiro 

- Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. À hora regimental, o Senhor Presidente declarou 

abertos os trabalhos do dia, colocando em discussão e votação a Ata da sessão ordinária 

anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Manifestando-se em 



 

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

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

questão de ordem, o Vereador Divo propôs e foi acatado pelo Senhor Presidente a 

concessão de um minuto de silêncio em face do falecimento da cidadã Alda, prima de 

sua esposa. 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 38/21 (Projeto de Lei nº 141/21), altera 

a Lei nº 7.018/2002. Of. nº 1278/21-GP, comunicando haver vetado a Lei nº 13.989. Of. 

nº 1127/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.971. Of. nº 1144/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 141/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 

1145/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 160/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 1174/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 152/21, de autoria do 

Vereador Julio Küller. Of. nº 1184/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 149/21, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1188/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 157/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1189/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 161/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

1191/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 140/21, de autoria do Vereador Julio 

Küller. Of. nº 1195/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 162/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1198/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 148/21, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1201/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 173/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1219/21-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 154/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. 

Of. nº 1221/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 144/21, de autoria do Vereador 

Julio Küller. Of. nº 1249/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 150/21, de autoria 

da CPI INSTITUÍDA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 132/21. Of. nº 1253/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 158/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

1154/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 142/21, de autoria do Vereador 

Geraldo Stocco. Of. nº 1255/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 190/21, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1274/21-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 151/21, do Vereador Julio Küller. Of. nº 1276/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 166/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1287/21-GP, 

solicitando a dilação do prazo, por um período de quinze dias, para prestar informações 

atinentes ao Requerimento nº 139/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Colocado em 

discussão e votação, foi aprovado o teor do expediente em epígrafe. Of. nº 1288/21-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 143/21, de autoria do Vereador Julio Küller. DOS 
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VEREADORES JULIO KÜLLER E EDE PIMENTEL - Projeto de Lei nº 140/21, dispõe sobre a 

criação do cadastro de lista de espera para interessados nas sobras de vacinas da Sars-

Cov-2 no Município de Ponta Grossa. DA VEREADORA JOCE CANTO - Projeto de Lei nº 

142/21, denomina de Professora Luciane Aparecida a Rua nº 3 do Loteamento 

Residencial Cidalta, situado nesta cidade. DOS VEREADORES JULIO KÜLLER E DANIEL 

MILLA FRACCARO - Projeto de Resolução nº 04/21, determina a tradução simultânea 

para a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS das sessões plenárias e demais atividades 

oficiais da Câmara. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Emenda 

Modificativa/Aditiva ao Projeto de Lei nº 135/21, dando nova redação ao Art. 2º, 

conforme especifica. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção de Apelo nº 269/21, à 

Excelentíssima Senhora Prefeita de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para 

que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, a 

aplicação da vacina de dose única (Janssen) nas pessoas com deficiência. DA VERADORA 

MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Apelo nº 270/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione , no sentido de implantar 

a  “Gratuidade do transporte Público para Gestantes carentes”, a fim de  viabilizar a 

realização de assistência pré-natal nas unidades básicas do Sistema Único de Saúde, 

nesta cidade. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 271/21, a ser 

encaminhada a empresa Retimaq Retífica de Máquinas Ltda, aqui representada pelos 

seus diretores e todos os seus colaboradores, em homenagem ao papel desempenhado 

no desenvolvimento da cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 272/21, a ser 

encaminhada a Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Federal Silvia Regina Salau Brollo, 

em agradecimento e homenagem por haver determinado a suspensão das obras que 

passam pela região da Escarpa Devoniana para implantação de linhas de transmissão de 

energia elétrica pela multinacional Engie. Moção de Aplauso nº 273/21, a ser 

encaminhada a todos os servidores que formam a equipe do Serviço Especializado em 

Abordagem Social, em agradecimento e homenagem pelo acolhimento das pessoas em 

situação de rua durante as noites frias da nossa cidade. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - 

Moção de Apelo nº 274/21, dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de 

Ponta Grossa, para que seja autorizado o retorno da escala antiga da central de 

ambulâncias. DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Mensagem nº 38/21 (Projeto de Lei 

nº 141/21), altera a Lei nº 7.018/2002. Of. nº 1278/21-GP, comunicando haver vetado a 

Lei nº 13.989. Of. nº 1127/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.971. Of. nº 
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1144/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 141/21, de autoria do Vereador Dr. 

Zeca. Of. nº 1145/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 160/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1174/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 152/21, 

de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1184/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 149/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1188/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 157/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

1189/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 161/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 1191/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 140/21, de autoria do 

Vereador Julio Küller. Of. nº 1195/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 162/21, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1198/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 148/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1201/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 173/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. 

nº 1219/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 154/21, de autoria da Vereadora 

Josi do Coletivo. Of. nº 1221/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 144/21, de 

autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1249/21-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 150/21, de autoria da CPI INSTITUÍDA ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 132/21. Of. 

nº 1253/21-GP, Finda a leitura do Expediente foi anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para apelar à Senhora Prefeita 

Municipal, considerando estar a cidade a mais de três meses sem proceder castração a 

animais de rua e em situação de vulnerabilidade, com famílias extremamente carentes, 

aumentando a quantidade de cães abandonados. Nesse sentido, informou que o 

mandato coletivo, juntamente com o Vereador Geraldo Stocco, estará apresentando 

proposição sugerindo a possibilidade da população conseguir receber ração junto ao 

programa feira verde, esperando contar com o apoio do demais pares para incluir mais 

esse item. Também manifestou, dizendo que as ONGS estão superlotadas, comentando 

a possibilidade de se dar apoio ao CRAR - Centro de Referência para Animais em Risco, 

para que possa o máximo de cadelinhas de rua possível receber castrações o mais 

rapidamente possível, cujo processo não dá para ser interrompido. Em aparte, o 

Vereador Geraldo Stocco comentou ser projeto simples, mas de suma importância, 

entendendo que seria atitude nobre da Prefeitura em olhar para essa causa, visto existir 

muito abandono de animais na cidade, causando situação de saúde pública, estando com 

seu mandato somando nesse sentido. VEREADOR JULIO KÜLLER: Comentou manchete 

de jornal, dando conta que a SANEPAR investirá cento e setenta e sete milhões de reais 
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na cidade, entendendo ser termo publicitário, considerando que o valor em questão é 

direito do pontagrossense, por ser retirado do bolso de cada um dos munícipes, que 

pagam por conta de Beto Richa, uma taxa mínima que era de dez metros cúbicos, ficando 

essa estabelecida em cinco metros cúbicos, em função de erro programado de um 

"governo que arrebentou o Paraná". Citou que a SANEPAR se propõe a devolver em 

termos de infra estrutura o valor em questão, dizendo parecer sinal claro e nítido que o 

projeto está vindo para o Município com vistas à antecipação de renovação contratual, 

cuja qual a companhia insiste nesse processo mesmo não tendo vencido. Destacou que 

o contrato assinado a quatorze anos atrás previa oitenta e oito por cento de coleta e 

tratamento de esgotos, não conferindo com a realidade que se apresenta nos bairros da 

cidade. Acabou de redigir pedido de informações, cobrando como está o tratamento e 

coleta de esgotos no centro da cidade, dizendo ser perceptível na pedreira localizada em 

Olarias o odor que exala da água de um córrego que desce pela mesma em face do centro 

praticamente não conter coleta e tratamento de esgotos, dizendo que a grande maioria 

é despejada em bueiros e bocas de lobo, onde tinha possibilidade contratual, de efetuar 

cem por cento de ligações de água, em que também está realizando projeto de lei 

tentando diminuir uma situação que é drástica às famílias que não contam com o 

benefício do qual não pode ser negado à população. Em aparte, o Vereador Filipe Chociai 

comentou que esteve no começo do ano e a partir de conversa com o gerente da 

SANEPAR para vir realizar debate nesse sentido na Casa, considerando ser tema tratado 

em outras legislaturas, crendo que num futuro próximo a Câmara e Executivo deverão 

fazer essa discussão, até o término do prazo do contrato atual. Entretanto, disse que 

estavam aguardando essa decisão e pelo que conversou na oportunidade com Giane, 

Gerente da SANEPAR, a renovação contratual hoje não é permitida, devido ao marco do 

saneamento legal a nível nacional, que foi aprovado no ano passado, onde o Presidente 

da República Jair Bolsonaro vetou alguns dispositivos, tendo sido mantido alguns em 

17/03 desse ano, inclusive o Art. 6º que trata da questão de continuidade de contrato e 

renovação. No entendimento que tem nesse sentido, não existe essa possibilidade de 

fazer renovação nos moldes que vinham sendo debatidos anteriormente. Retomando, 

Julio Küller disse que a busca desenfreada da SANEPAR em tentar renovar com Ponta 

Grossa se deve em função do contrato que existe ser antigo, não dando à mesma 

possibilidade de buscar recursos nas bolsas de valores e outras instituições financeiras 

de fora, onde o dinheiro investido na cidade tem que sair dos cofres da companhia, 
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entendendo ser por isso a loucura em renovar com nossa cidade. Lembrou que em 2.006 

quando renovaram o contrato era para vigorar por trinta anos, onde foi autor de emenda 

diminuindo esse prazo para vinte anos e ainda acabou votando contra a SANEPAR por 

não estar consciente daquilo que estava propondo para o Município. Disse que hoje está 

feliz em novamente poder debater sobre esse assunto. Informou haver protocolado 

projeto na sexta-feira, em função de muitas pessoas estar tentando escolher marca de 

vacina contra a COVID-19, sabendo que o objetivo é imunizar a população. Assim, propõe 

aos que desejam escolher a vacina por marca, sejam relacionadas como últimos da fila. 

Não havendo mais vereadores interessados em se manifestar, foi anunciada a ORDEM 

DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 132/16 (Vereador Pascoal 

Adura), denomina de WADISLAU ROGALA a Rua nº 09 do Residencial Jardim Royal, no 

Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 50/21 (Vereador Daniel Milla 

Fraccaro), institui o Programa Salve o Celular no âmbito do Município de Ponta Grossa, 

conforme especifica: APROVADO, 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, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 316/20 

(Poder Executivo), anistia as multas impostas pela AMTT em face dos permissionários do 

serviço de táxi no exercício de 2.020: APROVADO, 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, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, 

Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 34/21 (Vereador Julio Küller), 

dispõe sobre a exposição de produtos orgânicos nos estabelecimentos comerciais do 

Município de Ponta Grossa, e dá outras providências: APROVADO, nos termos do 

Substitutivo Geral da 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, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, 

Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 54/21 

(Vereadores Joce Canto e Julio Küller), dispõe sobre a publicação no Portal da 

Transparência do Município de Ponta Grossa da lista dos nomes das pessoas vacinadas 
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contra a Covid-19, na forma que especifica. Primeiramente foi colocado em discussão e 

votação, tendo sido REJEITADA a solicitação de vistas por um dia, proposta pelo Vereador 

Julio Küller, com os votos contrários dos Vereadores Divo, Dr. Erick, Felipe Passos, Filipe 

Chociai, Jairton da Farmácia, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, 

Pastor Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. Votaram favoravelmente os Vereadores Celso 

Cieslak, Ede Pimentel, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do 

Coletivo e Julio Küller. Em seguida foi colocado em discussão e votação o Substitutivo 

Geral de lavra dos Vereadores Leandro Bianco, Felipe Passos, Missionária Adriana e Léo 

Farmacêutico, ao Projeto de Lei nº 54/21, o qual foi APROVADO, com os votos favoráveis 

dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, Felipe Passos, Filipe Chociai, Jairton 

da Farmácia, Dr. Zeca, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor 

Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. Recebeu votos contrários dos Vereadores Celso Cieslak, 

Ede Pimentel, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Joce Canto, Josi do Coletivo e Julio Küller. 

PROJETO DE LEI Nº 77/21 (Vereador Filipe Chociai), concede Título de Cidadão Honorário 

de Ponta Grossa ao Senhor HUSSEIN BAKRI: 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, Izaias 

Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. Recebeu votos contrários dos Vereadores Geraldo Stocco 

e Josi do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 110/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder 

Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.000.000,00, e dá outras 

providências. Primeiramente foi colocado em discussão e votação, tendo sido REJEITADA 

a solicitação de vistas por um dia, proposta pela Vereadora Josi do Coletivo, com votos 

contrários dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Dr. Erick, Ede Pimentel, Felipe Passos, 

Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Leandro Bianco, Léo Faramacêutico, 

Missionária Adriana, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. Recebeu votos favoráveis 

dos Vereadores Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Joce Canto, Josi do Coletivo e Julio 

Küller. Colocado o Projeto de Lei nº 110/21 em discussão e votação, o mesmo foi 

APROVADO, 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, Dr. 

Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Recebeu voto 
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contrário da Vereadora Josi do Coletivo. Manifestaram em Questão de Ordem os 

Vereadores Pastor Ezequiel Bueno, para convocar os membros componentes da CLJR 

para reunião na próxima quarta-feira, após o término da sessão e Leandro Bianco, para 

convocar os membros da CPI DO TRANSPORTE COLETIVO, para reunião após o término 

da presente sessão. Ainda em Questão de Ordem, o Vereador Felipe Chociai cobrou da 

Corregedoria quanto a apuração de denúncia em face do Vereador Geraldo Stocco, 

solicitando pressa na verificação. O Vereador Paulo Balansin, Corregedor, informou que 

irá intimar o denunciado, Vereador Geraldo Stocco, talvez amanhã, para marcar o dia da 

reunião da corregedoria. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 266, 

267/21, do Vereador Dr. Erick e Indicações nºs 807/21, do Vereador Divo; 808/21, do 

Vereador Filipe Chociai; 809, 810, 811, 812, 822/21, da Vereadora Joce Canto; 813, 814, 

815/21, do Vereador Paulo Balansin; 816, 817/21, do Vereador Filipe Chociai; 818, 

819/21, do Vereador Ede Pimentel; 820/21, do Vereador Leandro Bianco; 821/21, do 

Vereador Jairton da Farmácia; 823/21, do Vereador Izaias Salustiano. Manifestaram-se 

no PEQUENO EXPEDIENTE, os Vereadores JULIO KÜLLER: Para registrar que lutará até o 

final para que o desejo da população seja atendido. Dirigindo-se ao Vereador Leandro 

Bianco, disse que ficou no ar palavra com relação a licença de posto de combustível, onde 

gostaria de tomar conhecimento do mesmo, para colocar a par dos demais pares de 

quem é essa atitude para que não restem dúvidas algumas. Comunicou que por 

convicção está solicitando ao Tribunal de Contas do Paraná o reexame das contas do ex-

prefeito Jocelito Canto, tendo protocolado pedido, respeitando a Comissão de Finanças 

desta Casa, que estará se reunindo na quarta-feira para tratar sobre esse assunto, porém 

é sua convicção pedido de reexame, dizendo que pelo apontamento daquele TC deixou 

de investir vinte e cinco por cento em educação, porém foram glosados o valor gasto em 

transporte de alunos e transporte escolar que foram naquele momento comprados. 

Outra alegação, relatando a falta de extratos bancários, ausência de documentos formais 

e subvenção oferecida e encaminhada ao Operário Ferroviário Futebol Clube. EDE 

PIMENTEL: Para informar sobre sua visita à "Casa amarela", vendo o trânsito dos ônibus 

levando doentes para Curitiba e conversando com alguns munícipes que a utilizam, 

reclamaram que os veículos saem as quatro horas da manhã, onde batem na questão do 

retorno, muitas vezes às nove ou dez horas da noite, e chegam até pousar naquela sede 

e aí quatro horas da manhã tomam seus ônibus para ir se tratar, sendo muitas pessoas 

com câncer que necessitam de atendimento mais apropriado. Nesse sentido, apelou à 
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Secretaria de Assistência Social para que adote uma maneira de regulamentar esse 

serviço, com assessoramento à essas pessoas para transportá-las até a Casa Amarela, 

considerando que sempre um ônibus leva esses pacientes e muitas vezes tem que 

esperar até que o último seja atendido para retornar, considerando ainda estar em 

vigência o Toque de Recolher que agrave mais situação, da qual estará elaborando 

moção de apelo, objetivando dar amparo de parte da assistência social. Também 

informou que junto com o Vereador Izaias Salustiano protocolaram emenda ao Projeto 

de Lei nº 64/21, que autoriza o vale gás na Feira Verde, cujo qual está parado nesta Casa, 

crendo que também a Vereadora Joce Canto apresentou emenda, porém recebeu em 

mãos edital de licitação do programa, liberando a quantidade de dez mil, duzentos e 

dezoito cupons de vale-gás, no valor de novecentos e noventa e seis mil reais para que 

esse programa seja executado, onde gostaria de entender se a secretaria poderá fazer 

essa licitação uma vez que o projeto ainda tramita na Casa, com algumas emendas que 

bate de frente com relação à essa licitação em que juntamente com o Vereador Izaias 

entendem que deva ser efetuado através de chamamento público, entendendo que 

mudará muito na logística, cobrando resposta nesse sentido, da qual estará também 

elaborando requerimento. JOSI DO COLETIVO: passando ao Vereador Izaias Salustiano, 

o qual se somou à manifestação do Vereador Ede Pimentel na questão da legalidade a 

que se referiu, lembrando ser o projeto de lavra do Poder Executivo e se não teve ainda 

autorização legislativa, pode ser que o edital esteja viciado. Destacou que a questão da 

logística implica diretamente no custo do produto, provavelmente dará deserta tal 

licitação em função do valor que alcançou o preço do botijão de gás, atingindo o patamar 

de cem reais, entendendo que empresa que irá ganhar licitação ao preço de noventa ou 

noventa e sete reais, sairá da Santa Paula até Uvaranas, gastará vinte por cento desse 

valor para entregar o produto, sendo essa a sua preocupação tanto na agilidade da 

entrega, sendo necessário entender qual dinâmica está sendo aplicada nisso. Irá ainda 

fazer visita no Decom, vinculado a SMIP para saber exatamente  qual é a situação. Em 

relação à manifestação do Vereador Julio Küller, o cumprimentou dizendo que além dos 

apontamentos em relação às contas do ex-prefeito, ainda tem duas situações que 

precisam analisar: primeiro a questão da temporariedade, quando já se vaão vinte e dois 

anos e a Lei de Improbidade Administrativa, que teve início em dois mil, pensando que o 

tempo também pode ser considerado juridicamente nesse fato, achando importante que 

o Tribunal de Contas reavalie essa situação. Sem fazer juízo de valor, entende questão 
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de se fazer justiça. Em relação à rubrica quarenta e nove, à questão da sede do meio 

ambiente, disse que contempla todas as taxas, sendo o fundo da recuperação das 

questões envolvidas com o meio ambiente, pensando que pelo princípio da 

economicidade, se fosse o caso, a Secretaria de Meio Ambiente estaria no quarto andar 

da prefeitura, onde estava antes de alugar o imóvel ao qual está sediada, entendendo 

que questão de economia não é justificativa para o projeto, destacando que o Parque 

Margherita Mazini está criado desde que foi revitalizado na gestão de Jocelito Canto, 

nada impedindo que esse recurso pudesse ter sido usado para mantê-lo. Ressaltou o que 

estão tratando desse projeto, a construção de sede, não tendo nada a ver com 

conservação do mesmo, aliado à limpeza dos arroios e manutenção das galerias pluviais, 

que tem notícia de águas invadindo casas na cidade diuturnamente. Não havendo mais 

assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando a 

próxima para o dia sete 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 cinco de julho de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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