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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 11/08/2021 

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) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

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)   

VALDIR PEDROSO (PSC) 
  

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

Municipal de Ponta Grossa. 
 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta ter visitado duas Unidades de Saúde em Xangrilá e 

Santa Terezinha que sempre precisam de um olhar de atenção, constatou falta de enfermeira em Xangrilá, 

parabeniza todos os funcionários que cuidam das famílias e que os próprios servidores são muito competentes 

e que estará conversando sobre projeto de lei sobre cargos comissionados para gerenciar postos de saúde o que 

acredita ser um equívoco por não conhecerem a realidade da Unidade nem como se tratam diz que fara moção 

para que as funcionárias sejam valorizadas e possam exercer esse cargo de gerencia para a fundação da saúde, 

comenta ter visitado um projeto muito bacana a respeito do futebol feminino, o qual ira falar nas próximas 

sessões, diz que estará visitando junto a outros vereadores outras unidades de saúde, comenta precisar de um 

plano de  carreira para as pessoas que estão na linha de frente das unidades que sabem aonde devem ir os 

investimentos, agradece ao Deputado Estadual Estacho por destinar emenda a cidade para o esporte no 

município, que o deputado já ajudou a cidade e reforça o agradecimento, comenta que o esporte transforma 

vidas e realidades, comenta que assim poderão atender pedido para a comunidade, comenta que viu a notícia 

que será vacinado no sábado, comenta que ontem na Câmara de Deputados as pessoas que lutam pela 

democracia e transparência derrubaram a PEC do voto impresso, comenta que o voto já é editável e que nunca  
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se comprovou fraude nas urnas e mais de quarentas países utilizam esse sistema de votação e que dizer que são 

poucos os países que usam o voto impresso é mentira, concede parte ao vereador Celso CIeslak (PRTB), que 

a respeito do voto impresso parabeniza os deputados que votaram contra o voto impresso que sua aprovação 

seria um retrocesso, que foi derrubado e sepultado o voto impresso que as urnas eletrônicas são exemplos para  

o mundo, se declara eleitor do voto impresso. Com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco (PSB), 

parabeniza o posicionamento do vereador Celso Cieaslak (PRTB), comenta ser mais um ato de desespero o 

presidente causa confusão para o povo brasileiro que o presidente vendo seu governo e campanha indo para o 

“espaço” por conta de sua gestão vem criticar as eleições as quais o elegeu por bastante tempo, comenta 

discurso que quem defende o voto impresso que renuncie, comenta  ser discurso incoerente, diz respeitar a 

eleição do presidente mas não aceita ataques a democracia e a Constituição, comenta fala de Ulisses Guimarães 

a respeito de se não atacar a Constituição e ódio a ditadura que o presidente utiliza como massa de manobra  

como naquele desfile que é impossível que a sociedade não veja, que fica feliz por haver pessoas que defendem 

a democracia, comenta que a democracia venceu. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 
VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Cumprimenta aos advogados e comenta  sobre CPI estabelecida na casa 

que iniciou os trabalho no início de junho e que houve 15 oitivas 2 ou 3 diligencias, 13 reuniões e receberam toda a 

documentação para a investigação do trabalho sobre CPI anterior e investigar eventuais irregularidades nas licitações 

envolvendo o grupo econômico BFSisten e CIDATEC com a Prolar e com a ESTAR Digital, externa agradecendo aos 

membros da CPI que auxiliam neste trabalho, comenta que a comissão entendeu que a partir da oitiva realizada ontem se 

encerra a fase de oitivas, reforça que a investigação e sobre os contratos e procedimentos licitatórios, em razão disso 

justifica que os procedimentos licitatórios são decorrentes de leis que estipulam os procedimentos adequados, que nesse 

contexto todos os requerimentos feitos foram atendidos e receberam vasta documentação, comenta que houve consenso 

dos membros da comissão que baseando-se na documentação não foram respeitados os requisitos necessários para a 

licitação por isso foi feito recomendação para suspensão de contrato envolvendo a AMTT e a CIDATEC por haver fortes 

indícios de irregularidades, em especial princípios de economia e moralidade entendem que não é conveniente  a 

manutenção desse contrato, comenta ser necessário essa recomendação ao executivo que haverá mais uma diligencia e 

reunião e dentro do prazo estabelecido será entregue o relatório final com todos os apontamentos, agradece aos  

vereadores  que assinaram a moção de apelo solicitando recursos para colaborar com as despesas de arbitragem do 

campeonato amador de Ponta Grossa e propicia esporte saudável e de qualidade, e desde 2014 foi determinado o repasse 

desses valores. 

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Convida a todos para quinta feira sonde haverá audiência pública a 

respeito da diversidade religiosa, aonde diversos líderes foram convidados para fazer parte do debate, será discutido a 

pluralidade e a coexistência de diferentes fés, comenta que será transmitida pelo facebook e que a diversidade religiosa 

deve fazer parte da coexistência, solicita que seu discurso conste em ata e que fará fala em nome do mandato coletivo, 

comenta que a democracia brasileira teve uma vitória, que a Câmara derrubou a PEC do voto impresso, e que era tentativa 

de evitar a próxima eleição, comenta que o voto da urna eletrônica é auditavel, reforça a resistência da democracia 

brasileira e cometa que o Bolsonaro possui medo da derrota por isso ataca as instituições, reforça que não haverá ditadura 

e parabeniza aos advogados pelos seu dia e que defendem os direitos. 
VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Inicia parabenizando o vereador Geraldo Stocco (PSB) por 

se posicionar, e que o vereador assume a posição de esquerda, que dá boas vindas a pessoas de esquerda e também 

demostra seu posicionamento diante dos projetos da câmara, assim como a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), diz que 

deve haver o respeito mesmo que não concordem c om tudo, dirigindo a palavra ao vereador Geraldo Stocco (PSB), 

comenta não ter nada pessoal com o mesmo mas que sobre calunias dele reforça não desejar nenhum mal e espera que o 

vereador vença o ódio que possui, diz lutar pelo que acredita e luta não contra o vereador mas contra o regime que  o 

mesmo defende e parabeniza pelo posicionamento esquerdista, diz defender a democracia e parabeniza quem votou 

favorável ao voto impresso que  a população foi as ruas pedindo, reconhece que os que são contrários ao voto impresso 

venceram e que deve ser respeitada a votação. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta ser a democracia o debate e ser muito importante parabeniza pelo 

discurso e que ontem recebeu na casa de leis que tem sido pouco visitada e que gosta quando está cheio e buscam na casa 

vereadores incomodados com o que acontece na cidade e foi visitado por pelo menos 30 idosos e ficou muito feliz, que 

pessoas contribuíram a vida toda para o crescimento do Brasil ainda lutando pelos seus direitos, por coisas que deveriam 
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ser obrigação do poder público, que ontem vieram aqui representantes de seis CECONS, nomina alguns representantes, 

que tem ou possuíam grupos de convivências de idosos que sempre foram estruturados pelo poder público e a queixa é 

que desde que deixou de ser secretário de assistência social não houve mais nenhum investimento nessa área, comenta 

que os grupos pequenos foram fechando e alguns lutando com recursos próprios até a metade da pandemia mas agora 

não tem mais até os centros de convivência que é responsabilidade do município estão todos abandonados com 

dificuldades de pagar agua e luz, diz que iniciara processo e reinicio de atividades pois os idosos estão adoecendo nas  

casas e sofrendo nas mãos dos filhos e que os idosos necessitam estar fazendo suas atividades normais, que se vacinaram 

e conhecem os protocolos de cuidado que são sobreviventes de um pais que negou a vacina, propôs ser essa pessoa que 

fara a interlocução deles com o poder público que deve cuidar deles e dar estrutura para que possam conviver juntos, 

comenta que se é liberado as lanchonetes e clubes voltem a funcionar não é possível impedir os idosos de se reunir e que 

está a disposição de fazer esse trabalho que salvara vida dos idosos que ficam doentes em casas sozinhos e abandonados, 

os CRAS e os CREAS ficaram parados por muito tempo e não dão a estrutura que os idosos querem e merecem, que é o 

vereador que vai estar ao lado deles para que retomem sua vida normal, é concedida parte ao Vereador Ede Pimentel 

(PSB), parabeniza ao vereador e informa que gostaria de se juntar na defesa dessa causa, comenta trabalhar com 500 

idosos em seu estabelecimento e entende a dificuldade e a necessidade do laser e que o que o vereador precisar gostara 

de estar junto. Com a palavra  novamente o vereador Júlio Kuller (MDB), agradece o apoio, fala que ficou feliz com a 

notícia que o presidente estará nos Campos Gerais, pois quando vem o mandatário federal trás investimentos para a 

cidade, que assim aconteceu quando Fernando de Collor venho e trouxe recursos, assim também quando a presidente 

Dilma esteve em Ponta Grossa e seu mandato trouxe 6 mil residências em Ponta Grossa, reforça a felicidade e ansiedade 

pela vinda do presidente Jair Bolsonaro em Ponta Grossa, que não ira apenas iniciar uma maltaria e nem somente 

atrapalhar o transito. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO (AVANTE): Não se encontra. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 11/08/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
  

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO E OUTROS 

Projeto de Lei Ordinária nº 157/2021: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a regularização das edificações realizadas até 31 de maio 

de 2019, conforme especifica. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
  

DOS VEREADORES DANIEL MILLA FRACCARO E DR. ERICK 

Projeto de Lei Ordinária nº 98/2021: 
Institui o Programa Farmácia Solidária para a doação, reaproveitamento e distribuição de medicamentos à 

população mais vulnerável do Município de Ponta Grossa. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 135/2021: 

Aprova o Protocolo de Intenções firmado em 07/06/2021 e o primeiro aditivo firmado em 15/06/2021 pelo 

MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA com COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL e 

COOPERATIVA FRÍSIA AGROINDUSTRIAL, representantes das 6 (seis) Cooperativas que formam o 

Projeto de intercooperação da MALTARIA CAMPOS GERAIS (Agrária, Bom Jesus, Capal, Castrolanda, 

Coopagrícola e Frísia), com investimento de três bilhões de reais. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 
Projeto de Lei Ordinária nº 155/2021: 
Denomina de MARIETA COSTA TEIXEIRA a via pública municipal conforme menciona. 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA 
Projeto de Lei Ordinária nº 165/2021: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Deputado Estadual GILSON DE SOUZA. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 64/2021: 
Altera a Lei nº 11.645/2014. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CAPICTMA  - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
Projeto de Lei Ordinária nº 71/2021: 
Declara a utilidade pública municipal da Organização Não Governamental VOUGAN (PEQUENO 

GUERREIRO), com sede nesta cidade. 
  

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

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

Votação Nominal – Aprovado – 14 Votos Favoráveis - 3 Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 350/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 
MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a  RomaPrev Assessoria Previdenciária  pelo trabalho e dedicação e também por estar investindo em 

nossa cidade. 
  

Nº 351/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 
MOÇÃO DE APELO 
Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimidt, para que 

seja reintegrado e mantido em caráter definitivo o destacamento de GCM ( Guarda Civil Municipal) no Distrito 

de Guaragí. 
  

Nº 352/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 

M O Ç Ã O D E  A P E L O 

A Senhora Prefeita Municipal Elizabeth Silveira Schmidt, para que determine ao departamento competente, a 

contratação de uma Empresa de segurança para a nova UPA Santana e Unidades básicas de saúde.  
  

Nº 353/2021 dos Vereadores DIVO, EDE PIMENTEL, IZAIAS SALUSTIANO e PAULO BALANSIN 
MOÇÃO DE APELO 
Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimidt, para 

determinar ao departamento competente, para que seja viabilizado recursos para pagamento das despesas com 

As Taxas de Arbitragem do Campeonato de Futebol Amador Principal 2021, organizado pela L.F.P.G ( Liga 

de Futebol de Ponta Grossa). 
  

Nº 354/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 
MOÇÃO DE APELO 

Ao Excelentíssimo Senhor Secretário Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa, para que Sua Excelência 

viabilize junto ao Poder Executivo Municipal, no sentido de realizar a distribuição de caçambas para coleta de 

materiais inservíveis (como sofás, móveis ou objetos que não possam ser descartados através da coleta de lixo). 

As caçambas podem ser colocadas cada semana em locais diferentes da cidade, podendo assim atender várias 

regiões dos bairros e da cidade, promovendo a limpeza das vias públicas e evitando que materiais sejam jogados 

em terrenos baldios, matagais e até nas ruas da cidade. 
  

Nº 355/2021 do Vereador DIVO 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida a Laertes Antunes Lemes, paratleta pontagrossense que representa a Cidade em diversas competições. 
  

Nº 356/2021 do Vereador JULIO KULLER 
MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao médico Dr. BRUNO CAMPOS FONTOURA, devido aos serviços prestados à comunidade ponta-grossense 

como urologista. 
  

Nº 357/2021 do Vereador JULIO KULLER 
MOÇÃO DE APLAUSO 
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À médica Dra. SARAH SANCHES, devido aos serviços prestados à comunidade ponta-grossense como 

dermatologista. 
  

Nº 358/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida ao programa de TV Cultura e Ação, transmitido pela TV Educativa de Ponta Grossa desde o ano de 

2015. 
 Total de Moções Aprovadas – 9 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 2 

Vereador Divo (PSD) - 1 

Vereador Júlio Kuller (MDB) - 2 

Vereadores Divo (PSD), Ede Pimentel (PSB), Izaias Salustiano (PSB) e Paulo Balansin (PSD) - 1 

INDICAÇÕES 
  

Nº 1063/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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 Substituição das tampas da galeria 

pluvial da Rua Martins Pena, entre a Rua Salvador de Mendonça, no Bairro Nova Rússia. 
  

Nº 1064/2021 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 

TRAVESSIA ELEVADA na Rua Santa Rita Durão - 524, em Oficinas, próximo ao portão de acesso das 

crianças no CMEI Pref. Petrônio Fernal. 
  

Nº 1065/2021 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 mudança de sentido da Rua Mendes 

Leal, transformando sentido único o trecho entre a Rua Visconde de Mauá até a Rua Franco Grilo (neste 

sentido). 
  

Nº 1066/2021 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 um recuo para ponto 

de ônibus na Av. União Panamericana, 957 - Oficinas, ponto do CMEI Pref. Petrônio Fernal. 
  

Nº 1067/2021 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 o Binário na Rua Santa Rita Durão, 

sentido único da Av. União Panamericana em direção à Rua Franco Grilo e na Rua Dr. Caminhoá, sentido 

único da Rua Franco Grilo à Av. União Panamericana, Dando continuidade no binário já existente, entre a Rua 

Franco Grilo e Av. Visconde de Mauá. 
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Nº 1068/2021 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 de entulhos e matos nas 

calçadas na Rua Barão do Cerro Azul, entre a Rua Av. Ernesto Vilela, Centro, nesta cidade. 
  

Nº 1069/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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 para a construção 

de Uma Lombada Elevada na Rua Bento Ribeiro em frente ao número 2407, e outra na Rua Apucarana esquina 

com a Bento Ribeiro, na Vila Palmeirinha. 
  

Nº 1070/2021 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 determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando que através de Concessão Pública, 

seja feita  à instalação de Placas de orientação com nome de ruas no Distrito do Guaragi,. 
  

Nº 1071/2021 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 determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção das Estradas Rurais do 

Distrito do Guaragi, Roxo Roiz, Colônia Sutil, Tabuleiro e Vila Rural. 
  

Nº 1072/2021 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 reabertura dos banheiros públicos da Praça Barão 

de Guaraúna, Centro. 
  

Nº 1073/2021 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 reabertura dos banheiros públicos da Praça Barão 

do Rio Branco, Centro. 
  

Nº 1074/2021 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, estudo de viabilidade técnica para implantação de semáforos 

de pedestres nos principais cruzamentos da região central da cidade. 
  

Nº 1075/2021 do Vereador JULIO KULLER 
Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento Interno, que após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de sinalização no 

cruzamento da R. Curitiba com a R. Pará, neste Município. 
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Nº 1076/2021 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 instalação de placas que indiquem a proibição de 

jogar lixo na área verde, localizada no bairro Cará Cará, delimitada pela Rua Argeu Machado do Amarante, 

Rua Olindo Justus, rua Estevam de Souza Netto, Rua Leopoldo Degraf Rosas, Rua Zulmar Costa Pinto e Rua 

Lucia Aparecida Alves dos Santos. 
  

Nº 1077/2021 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 patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Santo Inácio, Olarias.  
  

Nº 1078/2021 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 inclusão no plano de pavimentação asfáltica da 

Rua Latino Coelho, Colônia Dona Luíza. 
  

Nº 1079/2021 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 patrolamento, 

cascalhamento, compactação, limpeza de bueiros e manilhamento da Rua Ângelo Martins, Boa Vista, altura 

do número 204. 
  

Nº 1080/2021 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 a implementação de uma lombada  

na Rua General de Barbedo na lateral do condomínio Vittace Oficinas na Colônia Dona Luiza no município  

Ponta Grossa - PR. 
  

Nº 1081/2021 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 mecanismos e dispositivos, como lombadas, redutores de velocidade e afins á Rua Enfermeira 

Vilma Terezinha Stinski, nas imediações do nº 75. 

Total de Indicações Aprovadas – 19 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 2 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 4 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 6 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 1 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Parabeniza todos os alunos por ser dia do estudante, que os 

estudantes são o futuro e agradece todos os alunos que teve, comenta que ser professor é ensinar e aprender dos 

alunos, parabeniza os alunos que são presidiários pela esperança, parabeniza os estudantes que lutam pela 

educação, parabeniza aos advogados e aos quase advogados, diz sentir orgulho de ser mãe e amiga de advogados, 

reforça sobre audiência pública pela diversidade religiosa. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Enaltece presença de amigo Evandro que tem auxiliado a cidade, a 

respeito da vinda do presidente Bolsonaro faz apelo a partidos que apoie o presidente para que o mesmo venha 

anunciar a instalação da ESA, o que daria um rumo diferenciado para a cidade, comenta que se isso acontece-se 

emprestaria a moto Biz de sua esposa para fazer parte da motociada do presidente. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (AVANTE): Pede que a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), se o 

presidente da sessão achar conveniente se explicar para a corregedoria a respeito do seu último discurso aonde 

ofendem os apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro e ao próprio presidente, por ofender a todos os eleitores. 

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Comenta que em meio a brigas e discussões passou em branco a 

aprovação do vale gás, comenta que devem se preocupar com o vale gás e com a ativação da melhor idade, que 

deve-se parar com essas brigas e trabalhar pela cidade, parabeniza a prefeita pelo programa do vale gás trazendo 

possibilidades para quem necessita, parabeniza também pela maltaria e que falta o 100% de asfalto, fala também 

que é dia do garçom e por trabalhar no ramo de ventos deve prestar homenagens aos garçons e reforça para 

trabalhar em Ponta Grossa. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Comenta que a Casa mais uma vez é palco de picuinhas e a imprensa local 

se concentra nas picuinhas e não sobre coisas serias, que verão se a imprensa seria ira informar sobre o projeto 
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de lei a respeito da farmácia solidaria, sobre a Maltaria, o vale gás e fara votos para a casa ser vista com bons 

olhos que na vida deve-se focar nas coisas boas, questiona se na imprensa só vale o que produz audiência e 

agradece a votação do projeto, concede a palavra ao vereador Felipe Passos (PSDB), reforça as falas a respeito 

da sensibilidade da imprensa a respeito dos projetos importantes que não citam o nome do autor mas sempre 

citam o nome do vereador para notícias ruins reforça o pedido para informar também as notícias positivas a 

respeito da casa de leis, parabeniza o corregedor da casa pelo trabalho e competência que assim como pedem 

respeito pelas mulheres nessa casa de leis devem respeitar os idosos reafirma o compromisso que seu processo 

segue adiante e que colocara mais provas e será chamado mais pessoas, enaltece o trabalho da secretaria de 

esportes que estiveram no gabinete explicando situação da piscina de arena e que talvez possuam novidade para 

os trabalhos sobre natação. 

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

niao=11/08/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA ONZE DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII 

LEGISLATURA) 

         Aos onze dias do mês de agosto 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, Ede Pimentel, Felipe Passos, 

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

Leandro Bianco, Paulo Balansin, Leonilton A. Carneiro - Léo Farmacêutico e Valdir 

Antônio Pedroso. À hora regimental, o Senhor Presidente colocou em discussão e 

votação a Ata da Sessão anteriormente realizada, a qual foi aprovada com a seguinte 

restrição: na página nº 212 no final do pronunciamento da Vereadora Josi do Coletivo, 

quando da discussão do Projeto de Lei nº 117/21, onde se lê "lixo da escória", leia-se 

"lixo da história". Manifestou-se em Questão de Ordem o Vereador Léo Farmacêutico 

para registrar seus cumprimentos a todos os advogados da cidade de Ponta Grossa, 

estendendo ao Departamento Jurídico desta Casa e a todos os demais, pelo dia, 

ressaltando que desempenham função abençoada e sempre dentro das leis, tendo sido 

referendado pelo Senhor Presidente. 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 48/21 

(Projeto de Lei nº 197/21), autoriza ao Poder Executivo Municipal a doar área de terreno 
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no Distrito Industrial a Campos Gerais Indústria e Comércio de Ferro e Aço Ltda. Of. nº 

1739/21-GP, em atendimento a Indicação nº 970/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 1740/21-GP, em atendimento a Indicação nº 968/21, de autoria do 

Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1742/21-GP, em atendimento a Indicação nº 966/21, de 

autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1749/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

976/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1750/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 977/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1751/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 969/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

1757/21-GP, em atendimento a Indicação nº 986/21, de autoria do Vereador Ede 

Pimentel. Of. nº 1761/21-GP, em atendimento a Indicação nº 766/21, de autoria do 

Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 1762/21-GP, em atendimento a Indicação nº 767/21, 

de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 1763/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 873/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1765/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 985/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. DO 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Projeto de Lei nº 198/21, dispõe sobre a 

obrigatoriedade das unidades básicas de saúde, maternidades e hospitais, públicos ou 

privados, com sede no Município de Ponta Grossa, de fornecerem orientações às 

gestantes que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após 

o nascimento, com o objetivo de diminuir o número de bebês abandonados, maus tratos, 

abortos, infanticídios ou adoções irregulares, e dá outras providências. DA COMISSÃO DE 

FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO - Projeto de Decreto Legislativo nº 01/21, 

dispõe sobre a Prestação de Contas do Poder Executivo Municpal relativo ao exercício 

financeiro de 2.017. Projeto de Decreto Legislativo nº 02/21, dispõe sobre a Prestação 

de Contas do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro de 2.000. DO 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Sugestão Legislativa nº 359/21, à 

Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que 

realize estudos para a criação da “Sala do Agricultor” no edificio da Prefeitura Municial 

de Ponta Grossa. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 360/21, dirigida 

a Nathália Zílio Pereira, a atleta ponta-grossense pela participação nas Olimpíadas de 

Tóquio 2020, representando o Brasil através da Seleção Brasileira Feminina de Voleibol, 

conquistando com a seleção medalha de prata para o Brasil. Moção de Aplauso nº 

361/21, dirigida a Bruno Fuchs o atleta ponta-grossense pela participação nas Olimpíadas 

de Tóquio 2020, representando o Brasil através da Seleção Brasileira Olímpica masculina 
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de futebol, conquistando medalha de ouro para o Brasil. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI 

- Moção de Aplauso nº 362/21, dirigida aos Policiais Militares Coronel Edmauro Oliveira 

Assunção, Tenente-Coronel  Renato dos Santos Taborda  e Capitão Henrique de Sá Ribas, 

e também ao cidadão civil senhor Emmanuel Gabardo Taques, civil que alertou os 

Policiais Militares sobre o que havia acabado de acontecer. Graças ao aviso do senhor 

Emmanuel e também pela presteza dos Policiais Militares, ocorreu a abordagem e prisão 

de um homem que havia esfaqueado um outro cidadão na data de 09 de agosto de 2021 

perto das 20h30m, na Rua XV de novembro em Ponta Grossa. DO VEREADOR DR. ZECA - 

Requerimento nº 258/21, requer, na forma regimental, para que seja justificada a sua 

ausência na presente sessão (11/08/2021), por estar em reunião com o Deputado 

Estadual Fernando Francischini, Presidente Estadual do Partido PSL. Colocado o mesmo 

em discussão e votação, foi aprovado. Finda a leitura do Expediente, a Vereadora 

Missionária Adriana solicitou Questão de Ordem para registrar a visita em seu gabinete, 

do Vereador de Irati Cesar Batatinha, o qual por motivo de agenda não pode comparecer 

a Plenário, deixando seu abraço a todos os demais pares. O Senhor Presidente o 

cumprimentou, lembrando da presença pela manhã na cidade do Prefeito Municipal de 

Irati, compartilhando experiências para que os municípios da região continuem 

crescendo. Vereador Divo referendou a honra em ter o Vereador Batatinha nesta Casa, 

tendo também visitado seu gabinete, sendo de seu partido, PSD. Ainda em Questão de 

Ordem, o Vereador Divo agradeceu a Senhora Prefeita Municipal, pela sanção de lei de 

sua iniciativa, contemplando pessoas com transtorno do espectro autista do município. 

Manifestaram-se durante a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR GERALDO 

STOCCO: "Muito boa tarde Senhor Presidente, Mesa Diretora, Vereadores, Vereadoras, 

as pessoas que nos acompanham na sessão, na galeria, Silvio, nosso amigo, a Elza, todos 

os senhores que estão aqui uma boa tarde de quarta-feira a todos nós. Senhores, 

estivemos hoje visitando duas unidades de saúde próximas uma a outra, aproveitamos 

para ir até a Unidade de Saúde do Xangrilá e até a Unidade de Saúde do Bairro Santa 

Terezinha, unidades importantes que foram recém reformadas, mas sempre precisam 

de um olhar, de atenção a estrutura, as pessoas que ali trabalham. Nós vimos que ali na 

Unidade do Xangrilá acaba faltando uma  enfermeira e a enfermeira do Posto do Santa 

Terezinha vai uma vez na semana até a unidade para auxiliar, porém queria parabenizar 

a todos os funcionários e funcionárias, dali a maioria são mulheres, então parabenizar a 

todas elas que trabalham, que gerenciam, que cuidam das nossas famílias. E nós vemos 
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que os próprios servidores, Vereador Julio, Vereador Izaias, Vereador Celso, são muito 

competentes e no momento certo estaremos conversando também sobre o projeto de 

lei que sabemos que a prefeitura quer enviar para esta Casa de Leis e quer colocar cargos 

comissionados para gerenciar os postos de saúde, o que na nossa visão é um equívoco 

por não conhecerem a realidade do posto, da unidade, perdão, posto é um termo antigo, 

por não saberem como as pessoas se tratam ali dentro, enfim, eu acho que nós 

poderíamos e farei uma moção à Prefeitura para isso, os vereadores que quiserem 

podem assinar também, para que as funcionárias das unidades de saúde sejam 

valorizadas pela Fundação de Saúde. Para que as próprias funcionárias dali possam 

exercer esse novo cargo de gerência, de feed backs para a Fundação de Saúde. Esse é um 

dos pontos. Visitamos também um projeto social, sobre futebol feminino muito bacana, 

mas isso falaremos também nas próximas sessões. Esse é o nosso trabalho, é fiscalizar, 

é verificar o que está acontecendo. Estaremos visitando juntamente com o Vereador 

Ede, com o Vereador Izaias também, se o vereador, claro, no decorrer da agenda de 

todos, estaremos visitando outras unidades de saúde para verificarmos esse projeto e 

outros também. Nós precisamos de um plano de carreira para as agentes comunitárias, 

para o pessoal da saúde, agentes de endemias, essas pessoas que ficam lá na ponta da 

saúde, essas pessoas que conhecem de verdade o que o bairro precisa, o que as pessoas 

necessitam, o que está acontecendo na saúde de verdade, se vocês quiserem saber é só 

visitar as unidades de saúde porque essas pessoas que andam para cima e para baixo 

conhecem, sabem a realidade, sabem onde os investimentos devem ir. Finalizado esse 

assunto, eu queria agradecer ao Deputado Estadual Estacho, aí uma novidade, coisa boa, 

ao Deputado Estadual Estacho por destinar uma emenda à nossa cidade, nós solicitamos 

ao deputado e ele está enviando uma emenda para o esporte em nosso município. O 

Deputado Estacho é um deputado novo, foi eleito e na última eleição, já ajudou a cidade 

de Ponta Grossa, já ajudou a Universidade Estadual de Ponta Grossa e queria aqui deixar 

o nosso agradecimento, o nosso parabéns para o deputado e agradecer em nome da 

cidade. Como falei nas últimas sessões, nós acreditamos que o esporte transforma vidas, 

transforma realidades e o deputado tem ajudado nosso município, atendeu um pedido 

da comunidade, a comunidade pede para a gente, a gente vai até o deputado, pede e ele 

se sensibilizou pelo esporte e fico muito feliz que a gente pode dar uma força para a 

nossa cidade. Peço desculpas pela respiração, mas essa máscara está muito presa, isso é 

sinal bom né? É sinal que  a gente está protegido, se Deus quiser eu vi hoje a notícia, nós 
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seremos vacinados no sábado, vinte e oito, vinte e nove, trinta anos, se Deus quiser 

vacinar no sábado. O Filipe Chociai vai ser quase ainda, ele não está na hora, mas já 

quase, ainda não. Senhores agora um tema também de suma importância, ontem na 

Câmara dos Deputados nós mostramos e eu digo nós porque somos nós, pessoas que 

lutam pela democracia, que lutam pela transparência de verdade, sem falácias, sem 

mentiras, foi derrubada a PEC do voto impresso. O voto hoje já é auditável, a vinte e 

cinco anos as urnas eletrônicas estão em nosso país e nunca, nunca comprovaram 

fraude, muito pelo contrário e mais, mais de quarenta países utilizam o sistema 

eletrônico para fazer as suas votações, então é mentira, mais uma mentira quando falam 

que é somente o Brasil e um país extremamente pequeno que utiliza a urna eletrônica, 

isso é mentira. Mais de quarenta países utilizam esse sistema. Aparte cedido do Vereador 

Celso Cieslak, parabenizando aos deputados que votaram contra o voto impresso, 

ressaltando que todos foram eleitos pela urna eletrônica, onde seria um retrocesso e 

nele está quem é a favor disso. Retornando à fala o Vereador Geraldo Stoccco: Obrigado 

pela palavra Celso, eu parabenizo Vossa Excelência pela postura, pela coerência, porque 

em mais um ato de desespero o Presidente da República causa confusão nos lares, causa 

confusão no povo brasileiro, mentindo. Propaga live dizendo que vai mostrar a fraude, 

nunca mostra, isso é crime. Mais uma vez o presidente, vendo que a campanha dele foi 

pro espaço, vendo que o seu governo está derretendo por conta da incompetência, na 

gestão da saúde, na gestão de tudo, agora ele cria mais um monstro dizendo que tem 

fraudes nas eleições. Uma pessoa que foi eleita desde mil, novecentos e noventa e oito 

hoje critica, fala que tem fraude. Eu achei muito interessante o discurso de um dos 

deputados, que falou quem defende o voto impresso, quem fala que tem fraude no 

sistema eleitoral, que renuncie, pois foi eleito por uma fraude. Incoerência no discurso, 

incoerência em defender uma pessoa insana, que infelizmente foi eleito pelo voto. Então 

respeitamos que ele foi eleito, porém atacar a democracia, atacar a Constituição, isso 

nós não podemos aceitar. E nas palavras de Ulisses Guimarães, a Nação nos mandou 

executar um serviço, nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição 

certamente não é perfeita, ela própria confessa ao admitir a reforma, contra ele 

discordar sim, divergir, sim, descumprir, jamais, afrontá-la, nunca. Traidor da 

Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, 

trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a 

cadeia, o exílio e o cemitério. Quando após tantos anos de lutas e sacrifícios 



 

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

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

promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por 

imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. E é isso que infelizmente o 

nosso presidente tenta no dia de extrema importância para a democracia, utiliza como 

massa de manobra aquele desfile absurdo, sem nexo nenhum. É impossível que ninguém 

mais veja isso. É impossível que a sociedade não veja. Porém as respostas virão e eu fico 

feliz que ainda tem pessoas que defendem a democracia, que defendem as instituições, 

defendem o que é correto, sem medo de ter que explicar o que é verdadeiro para as 

pessoas. Então Presidente, nós ficamos felizes porque ontem a democracia venceu, nós 

teremos eleições no ano que vem, serão difíceis, porém sem mais essas mentiras, sem 

mais esses desesperos que o presidente acaba propagando entre ele e todos os seus 

apoiadores insanos. Obrigado Presidente". VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Iniciou 

cumprimentando Dora Rúbia Carla Goerte, Presidente do Conselho Seccional da Ordem 

dos Advogados de Ponta Grossa, estendendo sua homenagem a todos os colegas 

advogados e advogadas militantes e não militantes da cidade, pela passagem do Dia do 

Advogado. Segundo tema, para comentar a respeito dos trabalhos relativos à CPI 

instituída através do Requerimento nº 137/21, que iniciou a partir dos primeiros dias do 

mês de junho e durante a realização desses tiveram cerca de quinze oitivas, duas ou três 

diligências externas, inúmeras reuniões, treze para ser exato. Receberam, pelos 

requerimentos que foram expedidos, toda a documentação relativamente ao objeto da 

investigação. Externou seu agradecimento à relatora Vereadora Josi, do mandato 

coletivo e aos demais membros nas pessoas dos Vereadores Julio Küller, Joce Canto, 

Geraldo Stocco pelo auxílio no desenvolvimento dos trabalhos. Relatou oitiva 

anteriormente realizada em que a comissão entendeu que a partir de então, com o ex-

Presidente Roberto Pelissari, da AMTT, se encerra essa fase. Ressaltou para 

entendimento de todos que estão investigando possíveis irregularidades nos contratos 

públicos, nos procedimentos licitatórios envolvendo grupo empresarial, a PROLAR e 

AMTT, firmados com a administração direta e indireta, em razão disso, citou que todos 

os procedimentos licitatórios são decorrentes de lei 8666/96, lei do pregão aprovada em 

2020 que estipula o procedimento adequado para os pleitos licitatórios concorrencial e 

de licitação pública, elencando uma série de requisitos a que o gestor público tem que 

obedecer para regularização do procedimento e garantia do respeito aos princípios da 

administração pública, em especial o da concorrência que é o fundamento maior. Disse 

que na referida reunião, houve consenso entre os membros da comissão que a partir da 
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avaliação da documentação recebida, dos indícios que foram levantados, tendo em vista 

que não foram respeitados os requisitos necessários para validade regular da licitação, 

tomaram iniciativa de expedir recomendação ao Executivo Municipal para que seja 

imediatamente suspenso o contrato envolvendo a Autarquia Municipal de Trânsito e a 

empresa CIDATEC. Na sexta-feira, terão mais uma diligência da AMTT já agendada, e no 

dia vinte, mais uma reunião entre os membros da comissão para analisar a 

documentação e dentro do prazo de noventa dias estabelecido, quando no final de 

agosto, estarão entregando o relatório final com todos os apontamentos. Agradeceu ao 

Vereador Divo, Paulo Balansin, Ede Pimentel, pela assinatura consigo, de Moção de 

Apelo dirigida ao Poder Executivo, solicitando que sejam disponibilizados recursos do 

orçamento à Secretaria Municipal de Esportes, para colaborar com despesas de 

arbitragem do Campeonato Amador da cidade de Ponta Grossa, organizado pela Liga de 

Futebol, que congrega dezoito equipes. Frisou que no ano de 2.020 já foi contemplado o 

pagamento dessa taxa de arbitragem e que desde 2.014 o prefeito determinou a 

secretaria que fizesse o repasse desses valores. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: "Boa 

tarde à Senhora Vereadora, ao Senhores Vereadores, representantes da população na 

galeria, pessoal da imprensa, profissionais da Câmara, componentes da Mesa e quem 

nos acompanha pela internet. Primeiramente eu subo à essa Tribuna para fazer um 

convite aos senhores e à população, que nesta quinta-feira, dia doze, o mandato coletivo 

do PSOL realizará audiência pública sobre diversidade religiosa, onde será discutida a 

criação do Dia da Diversidade Religiosa  na Cidade de Ponta Grossa, algo bem 

interessante a ser anotado na agenda, Elza, questão da diversidade religiosa, eu mando 

para você. Diversos líderes religiosos da cidade foram convidados para fazer parte do 

debate, incluindo das religiões católica, evangélica, protestante, candomblé, umbanda, 

xamanismo, islamismo e espírita. Judaica também, ótimo você ter reforçado, é que 

também nós temos que ver se nós conseguimos representantes, aqui nós gostaríamos 

que tivessem mais representantes, mas todos a gente conseguiu, mas sinta-se incluído. 

Na ocasião será discutida a pluralidade de fé na cidade, medidas possíveis para que elas 

possam coexistir, abre aspas, a criação desta data comemorativa é importante porque 

oportuniza a celebração e o congraçamento da diversidade religiosa na cidade, aponta 

João Luiz Estefaniak, co-vereador pelo mandato coletivo do PSOL. A audiência 

acontecerá às dezenove horas e será transmitida pela página do facebook do mandato 

coletivo do PSOL. Então amanhã, dezenove horas, na quinta-feira. É importante 
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participarmos, a diversidade religiosa deve fazer parte da nossa coexistência. Gostaria 

também de solicitar ao Presidente da Casa que esse meu discurso constasse em Ata por 

gentileza, que realmente nós faremos, farei uma fala aqui em nome do Mandato Coletivo 

e assumimos todas as palavras aqui proferidas. Nós faremos um reforço do que o 

Vereador Geraldo Stocco trouxe aqui a respeito da vitória que tivemos ontem, a 

democracia brasileira teve uma vitória, depois de Bolsonaro ter feito uma patética 

demonstração de fraqueza, com meia dúzia de tanques com motores desregulados na 

Explanada dos Ministérios, a Câmara Federal derrotou a PEC DO VOTO IMPRESSO. Essa 

PEC foi uma clara tentativa de cancelar as eleições no próximo ano, pois não existiria 

tempo hábil para o TCE organizar a logística, caso o voto tivesse de ser impresso e mesmo 

que houvesse tempo hábil, é de conhecimento geral que o voto impresso é infinitamente 

mais passível de fraude, se compararmos ao voto na urna eletrônica. Importante 

também destacar a fake news de que o voto na urna eletrônica não é auditável como já 

disse o Vereador Geraldo Stocco. É auditável sim e foi amplamente utilizada pelos 

bolsonaristas para justificar essa proposta macabra, essa fak news. Felizmente a 

democracia brasileira resiste e disse não à essa investida golpista do atual presidente da 

república. O medo da derrota faz com que Bolsonaro tenha uma postura de ataque às 

instituições e à própria democracia. Quando Bolsonaro afirma que só haverão eleições 

com voto impresso, é uma explícita ameaça golpista, no entanto nós brasileiros e 

brasileiras dizemos não ao golpe e mais, dizemos não à ditadura, ditadura nunca mais. 

Não serão meia dúzia de tanques sucateados que vão derrubar nosso estado 

democrático e de direito. Aproveito também para parabenizar aos advogados pelos seus  

dias que dia após dia defendem o nosso estado democrático e de direito, quando bem 

orientados e bem formados o são. Um grande abraço". VEREADOR LEANDRO BIANCO: 

Iniciou parabenizando o Vereador Geraldo Stocco por tomar posição, dizendo que o 

mesmo assume posição de esquerda, tendo feito isso quando deu as boas vindas ao 

Deputado Marcelo Freixo, esquerdista extremista, inclusive favorável a discriminação da 

posse e uso de drogas; quando deu as boas vindas a Flávio Dino que era do PCdoB, 

partido comunista e através da sua opinião dada à vários projetos nesta Casa, tem se 

mostrado ser de esquerda, assim como a Vereadora Josi do Coletivo, da qual tem suas 

discordâncias em quase todas as questões, dizendo que ninguém é obrigado a concordar 

com tudo. Ainda ao Vereador Geraldo Stocco, disse que mesmo com todas as 

divergências ideológicas partidárias que têm, nada tem de pessoal, onde tem sofrido de 
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parte do mesmo ataques tanto no Plenário como nas redes sociais, não lhe desejando 

nenhum mal, esperando que consiga vencer o ódio e mágoa que carrega no coração. 

Frisou que sua luta é contra o que está dentro do Vereador Geraldo Stocco e o regime 

que esse defende, onde ora, desejando tudo de bom. Clareou que defende a democracia, 

parabenizando ao Deputado Aroldo Martins que votou favorável, atendendo ao apelo 

do povo brasileiro que tem ido às ruas pedindo e clamando pelo voto impresso, porém 

reconhece que se a intenção foi perdida, deve ser respeitada a votação. VEREADOR JULIO 

KÜLLER: Parabenizando o Vereador Leandro Bianco pelo discurso, dizendo ser isso a 

verdadeira democracia. Relatou haver recebido na Casa na data de ontem a visita de pelo 

menos trinta idosos, ficando feliz ao ver pessoas que contribuíram a vida inteira com o 

Brasil e crescimento de Ponta Grossa, lutando ainda pelos seus direitos, algumas coisas 

que deveriam ser obrigação do Poder Público, algo que não precisariam estar buscando, 

mendigando. Citou representantes de seis Centros de Convivência de Idosos, 

nominando: Terezinha do Santa Paula, José da Ronda, Neusa do Raio de Sol da Vila Cipa, 

Onadir do Borato pai do suplente Everaldo, Vanir da Santa Luzia e Wilson do Cará-Cará, 

todos, além de Delci do Maracanã e vários que tinham esses grupos e que sempre foram 

estruturados pelo Poder Público, onde a grande queixa se remete desde que saiu da 

pasta da Secretaria de Assistência Social, em que não houve nenhum investimento 

sequer nessa área, nada tendo sido repassado aos grupos de idosos. Citou que os grupos 

mais fracos foram fechando com o passar do tempo e alguns lutando com recursos 

próprios conseguiram se segurar até a metade da pandemia. Disse que os CECONS sob 

responsabilidade de representantes idosos estão todos abandonados, com dificuldade 

para pagar água e luz. Nesse sentido irá demandar processo de reinício das atividades, 

dizendo ser questão de saúde, onde necessitam estar fazendo suas atividades 

corriqueiras normais, estando todos devidamente imunizados com a segunda dose da 

vacina contra a Covid-19 e sabem como se cuidar, pois são sobreviventes de um país que 

negou a vacina para grande maioria, prontos para voltar as atividades normais, onde fará 

interlocução dos mesmos com o Poder Público. Está à disposição para fazer esse grande 

trabalho que irá salvar vidas, considerando que os idosos estão abandonados em casa 

sem a proteção, sendo esse o dever do Poder Público. Em aparte, o Vereador Ede 

Pimentel o parabenizou pelo discurso, ressaltando que todos os idosos citados são seus 

amigos também, onde gostaria de se juntar ao orador para junto defender essa causa, 

onde trabalha com a melhor idade, recebendo cerca de quinhentos idosos em seu 
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estabelecimento, sendo conhecedor da dificuldade e necessidade dos mesmos para tirar 

da cabeça o foco dessa "maldição que a gente está sobrevivendo". Outro assunto 

levantado pelo Vereador Julio Küller, para manifestar sua felicidade com notícia que o 

Presidente da República Jair Bolsonaro estará nos Campos Gerais, dizendo que 

normalmente quando vem um mandatário federal, traz investimentos para a cidade e 

região, lembrando que assim aconteceu quando aqui veio Fernando Collor de Mello em 

oitenta e nove, trazendo investimentos na área de habitação, tendo inaugurado o Santa 

Marta e Parque Nossa Senhora das Graças, com recursos do BNH na época; em meados 

de 2.014/2015, a então Presidente Dilma Rousseff aqui inaugurou Califórnia I e II, por 

competência de Pedro Wosgrau Filho, onde seu mandato trouxe seis mil casas 

residências. Nesse sentido aguardará com muito orgulho e ansiedade a vinda de Jair 

Bolsonaro a Ponta Grossa, crendo que provavelmente não virá somente lançar a pedra 

fundamental de uma maltaria que é investimento próprio do Município e nem somente 

atrapalhar o trânsito da cidade. Foi colocado em votação, tendo sido aprovado 

Requerimento solicitando a íntegra do pronunciamento do Vereador Geraldo Stocco 

durante a Comunicação Parlamentar, apresentado pelo Vereador Leandro Bianco. Em 

questão de ordem, o Vereador Geraldo Stocco solicitou a inclusão na Ordem do Dia do 

Projeto de Resolução nº 01/21, que dispõe sobre a Tribuna Livre, em próxima sessão, 

agradecendo ao Vereador Leandro Bianco por haver gastado cinco minutos para falar de 

sua pessoa e não da cidade inteira, esperando que seu mandato sirva de inspiração para 

o mesmo. O Senhor Presidente comunicou que o referido projeto ainda a Mesa Executiva 

não teve tempo de remodelá-lo em questão, onde tem algumas alterações que 

pretendem fazer, considerando que a procuradoria estava de férias e retornou a poucos 

dias e aconteceram licenças de outros servidores, porém logo estará o mesmo em 

votação. Ainda em questão de ordem, o Vereador Julio Küller sugeriu a inclusão na 

Ordem do Dia do Projeto que dispõe sobre as xepas das vacinas já na segunda-feira 

próxima. O Senhor Presidente informou que atenderá, estando em votação a matéria na 

próxima sessão. Também foi aprovado requerimento, solicitando a inserção em Ata da 

íntegra do pronunciamento da Vereadora Josi do Coletivo, apresentado pela mesma. 

Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM 

REGIME DE URGÊNCIA, EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 157/21 

(Vereadores Izaias Salustiano e outros), autoriza o Poder Executivo Municipal a promover 

a regularização das edificações realizadas até 31 de maio de 2019, conforme especifica: 
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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, Josi do Coletivo, 

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Paulo Balansin e Valdir Antônio Pedroso. 

Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 98/21 (Vereadores Daniel Milla Fraccaro e Dr. Erick), 

institui o Programa Farmácia Solidária para a doação, reaproveitamento e distribuição 

de medicamentos à população mais vulnerável do Município de Ponta Grossa: 

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, Josi do Coletivo, 

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Paulo Balansin e Valdir Antônio Pedroso. 

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

Nº 135/21 (Poder Executivo), aprova o Protocolo de intenções firmado em 07/06/2021 

e o primeiro aditivo firmado em 15/06/2021 pelo MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA com 

COOPERATIVA AGRÁRIA AGROINDUSTRIAL e COOPERATIVA FRÍSIA AGROINDUSTRIAL, 

representantes das 6 (seis) Cooperativas que formam o Projeto de intercooperação da 

MALTARIA CAMPOS GERAIS (Agrária, Bom Jesus, Capal, Castrolanda, Coopagrícola e 

Frísia), com investimento de três bilhões de reais: 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, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico, Paulo Balansin e Valdir Antônio Pedroso. Fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 155/21 (Vereador Daniel 

Milla Fraccaro), denomina de MARIETA COSTA TEIXEIRA a via pública municipal conforme 

menciona: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador 

Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 165/21 (Vereadora Missionária Adriana), concede Título de 

Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Deputado Estadual GILSON DE SOUZA: 

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, Josi do Coletivo, 

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Paulo Balansin e Valdir Antônio Pedroso. 

Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. EM PRIMEIRA 
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DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 64/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 11.645/2014: 

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, Josi do Coletivo, 

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Paulo Balansin e Valdir Antônio Pedroso. 

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

Nº 71/21 (Vereador Felipe Passos), declara a utilidade pública municipal da Organização 

Não Governamental VOUGAN (PEQUENO GUERREIRO), com sede nesta cidade: 

APROVADO, ficando registrados os votos contrários da Vereadora Josi do Coletivo e dos 

Vereadores Julio Küller e Valdir Antonio Pedroso, assim também a ausência justificada 

da votação do Vereador Dr. Zeca. EMENDA DE REDAÇÃO, apresentada pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação: APROVADA, ficando registrados os votos contrários da 

Vereadora Josi do Coletivo e dos Vereadores Julio Küller e Valdir Antonio Pedroso, assim 

também a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. EM DISCUSSÃO ÚNICA 

- Foram APROVADAS: Moções nºs 350/21, do Vereador Leandro Bianco; 351/21, do 

Vereador Izaias Salustiano; 352/21, do Vereador Celso Cieslak; 353/21, dos Vereadores 

Divo, Ede Pimentel, Izaias Salustiano e Paulo Balansin; 354/21, do Vereador Filipe 

Chociai; 355/21, do Vereador Divo; 356, 357/21, do Vereador Julio Küller; 358/21, do 

Vereador Filipe Chociai e Indicações nºs 1063, 1069/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 

1064, 1065, 1066, 1067/21, do Vereador Paulo Balansin; 1068/21, do Vereador Ede 

Pimentel; 1070, 1071/21, do Vereador Izaias Salustiano; 1072, 1073, 1076, 1077, 1078, 

1079/21, do Vereador Dr. Erick; 1074/21, do Vereador Felipe Passos; 1075/21, do 

Vereador Julio Küller; 1080/21, do Vereador Dr. Zeca; 1081/21, da Vereadora Missionária 

Adriana. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca nas 

moções e indicações. Inscreveram-se para o PEQUENO EXPEDIENTE os Vereadores JOSI 

DO COLETIVO: "Mais uma vez boa tarde a todas, todos. Gostaria de parabenizar nesse 

momento todos os meus alunos e alunas de uma vida. Hoje é dia do estudante, é o dia 

que nós temos, reascendemos a esperança, é porque os estudantes são o nosso futuro 

e agradeço de coração pela presença de todos os meus alunos na minha vida porque se 

hoje eu sou uma pessoa realizada eu devo muito a eles, né, por tudo que fizeram por 

mim também, porque quando nós fomos professores, nós fazemos uma troca,  nós não 

apenas ensinamos, também aprendemos muito com nossos estudantes, com os nossos 

alunos. Também quero parabenizar os meus alunos que estão presidiários hoje, pela 
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esperança no estudo, por estarem apostando e acreditando que haverá um futuro 

depois de tudo aquilo que eles estão pagando, estão passando e a gente percebe que 

muitos se entregam aos estudos realmente, com esperança e não apenas pela remissão, 

pelos dias de remissão. Parabéns aos estudantes, parabéns aos estudantes que lutam, 

parabéns aos estudantes que brigam hoje por uma educação melhor, por ensino público 

de qualidade, por todos os estudantes que acreditam que nós podemos fazer um futuro 

melhor, apostando na educação. E mais uma vez quero parabenizar todos os advogados 

aqui presentes, os quase advogados também e em especial parabenizar meu filho 

Leonardo Kieras que é um advogado abenegado, que realmente nasceu para exercer o 

que a justiça pediu para que ele exercesse. Então tenho muito orgulho de ser mãe de um 

advogado, de ser amiga de advogados, como diz o Izaias Salustiano, a justiça só acontece 

após a passagem por um advogado. Então é isso pessoal, um grande abraço a todos e 

não esqueçam da nossa audiência pública amanhã às dezenove horas pela Diversidade 

Religiosa, um grande abraço. VEREADOR JULIO KÜLLER: para enaltecer a presença de 

Evandro, funcionário de carreira da SANEPAR, que tem emprestado seu conhecimento 

de longos anos da empresa aqui para a cidade de Ponta Grossa, desejando boas vindas 

à esta Casa. Com relação ao que falou a respeito da vinda do Presidente da República Jair 

Bolsonaro em Ponta Grossa, desejaria fazer apelo aos que são de partido que tem ligação 

com o mesmo, que com a grande possibilidade de anunciar a instalação da ESA - Escola 

de Sargentos das Armas, aí sim teria alegria maior em recebê-lo. Confessa que se isso 

acontecesse, emprestaria a moto biz de sua esposa e faria parte da motociata. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO: "Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras. Senhor 

Presidente, se o senhor achar conveniente, gostaria que a Vereadora Josi do Coletivo 

fosse chamada pela Corregedoria desta Casa apenas para explicar o último discurso, 

discurso dela da última sessão, onde ela diz, eu estou com a cópia aqui da Ata, ela disse 

que o destino de Bolsonaro e de quem o apóia é apenas um, o lixo da escória, na Ata está 

escória, mas que seja história. Ela está se referindo ao líder máximo da nação e a todos 

os seus apoiadores senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores, 

prefeitos, vereadores, inclusive o presidente da Câmara que foi um eleitor, votou em 

Bolsonaro nas últimas eleições, ela está falando de diversos colegas aqui desta Casa e da 

população, inclusive munícipes que estavam presentes aqui na última sessão. Com essa 

fala ela está ofendendo a todos nós. Então gostaria que se o senhor achar conveniente, 

que passasse à corregedoria chamá-la para explicar essa fala. Obrigado Senhor 
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Presidente".  Senhor Presidente: "Obrigado Vereador Leandro Bianco, eu presenciei 

naquele dia a situação, eu acho que sim a corregedoria deve pedir uma explicação da 

vereadora no momento que se exalta acaba ofendendo não somente ao Presidente da 

República do nosso país, independente de lados e posicionamentos deve-se haver um 

respeito, assim como exigiram lá atrás a questão do respeito dessa Mesa Executiva em 

relação às mulheres, que nós nunca ofendemos, mas nos acusaram. Eu acho que deve 

sim a corregedoria chamar e a vereadora dar uma explicação plausível em relação à fala 

dela na sessão passada". Vereador Paulo Balansin: "Peço a palavra Presidente. Bom, eu 

não posso esperar muita coisa de quem acha que a Marielle Franco foi alguma coisa que 

passou, que melhorou alguma pessoa no Brasil, né? Então eu sou Bolsonaro, sou da 

direita, eu nunca falei que o Lula era mal caráter, era ladrão, então eu tenho minha 

posição, eu sou Bolsonaro. Então entre Bolsonaro e a Marielle Franco eu prefiro apostar 

no Bolsonaro, porque a Marielle, o currículo dela realmente não leva a ninguém seguir 

ela. Então eu acho que eu sou Bolsonaro e acho que as pessoas tem que respeitar a gente 

aqui. Falam tanto em curso superior, tanta gente é professor aqui mas falam cada 

besteira, não sei o que estão fazendo aqui. Eu acho que tem que ter respeito aqui dentro 

e tem dois, três aqui que tem mania de querer jogar os outros vereadores sempre na 

vaga. Então quem passar à procuradoria agora, quem está para ir para a procuradoria, 

pode esperar que eu vou fazer o serviço de corregedor e não quero ver ninguém 

chorando aqui na Câmara. Eu estou avisando, porque aqui está virando um circo, toda a 

semana os vereadores aí, essa semana foi com o Pastor Izaias, então eu acho assim que 

a gente tem que ter respeito. Então a única coisa que vai impor respeito aqui vai ser a 

corregedoria, vocês podem ficar sossegados que quem chegar lá agora vai ter a sua 

parte, vou fazer aquilo que a lei manda. E eu estou cansado de vir aqui e escutar conversa 

fiada desses caras da esquerda. Eu nunca fui, ninguém contra  a esquerda, mas eu sou 

Bolsonaro e eu nunca falei que a esquerda não presta, eu, nenhum deles, eu tenho muito 

essa questão, me respeitar como respeito eles, obrigado". Senhor Presidente: "Obrigado, 

Vereador Paulo, eu só espero Senhoras e Senhores, eu só espero que as sessões, a 

pluralidade de opiniões sempre vai existir, isso é natural, concordar, discordar, isso aqui 

é uma Casa de Leis e tem que ser democrática, mas que não se falte com o respeito, que 

não se falte com a verdade, tentando induzir, a prejudicar A ou B. Então eu peço e vou 

pedir aqui à corregedoria, os membros da corregedoria, nós temos o corregedor e os 

membros, para que possam agir e que esta Câmara comece a tomar uma linha duma 
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forma diferenciada, porque vou falar aos senhores, é meu segundo mandato como 

presidente, mas meu primeiro mandato que estou passando por uma situação em que 

os vereadores não tem controle sobre a fala. Então peço que tenha-se respeito, que 

quando começar novamente discussões e bate bocas eu encerro a sessão e a sessão vai 

voltar no outro dia. Eu não vou continuar com a sessão com a forma que está, o 

descontrole e o despreparo no momento de falar...". Vereadora Josi do Coletivo: "Eu 

gostaria de saber quando um corregedor calunia pessoas que ele mal conhece, quem irá 

atender, resolver a questão? (Vereador Paulo Balansin: A senhora está caluniando o 

Presidente da República). Você está caluniando uma mulher digna que não tem uma 

passagem sequer... Você tem que respeitar... é meu momento de fala Senhor Presidente, 

é minha palavra, Senhor Presidente? (Vereador Paulo Balansin: isso é o que a senhora 

pensa, eu não penso assim, eu tenho direito de não aceitar aquilo que a senhor pensa. É 

a sua opinião e a minha também tem que ser respeitada... Presidente: por gentileza, 

peço novamente que se acalmem, que mantenham a calma, possam cada um fazer a sua 

esplanação, Vereadora, por gentileza). Nós não vamos admitir que se utilize a 

corregedoria para fazer ameaças aqui dentro, porque eu não cometi nenhum crime ao 

fazer uma crítica a um presidente que simplesmente matou mais de quinhentos milhões 

de pessoas no Brasil, por responsabilidade direta, direta, sendo que eu chorei muitas 

dessas mortes. Não vou admitir qualquer tipo de ameaça aqui dentro, se utilizando da 

corregedoria, por ideologias políticas. Falem o que quiserem, mas também aprendam a 

ouvir, obrigada". Questão de Ordem levantada pelo Vereador Leandro Bianco: "Só peço 

que novamente que seja incluído na íntegra o discurso da vereadora, novamente ela fez 

acusações aqui sérias contra o líder máximo da nação, se possível que o discurso seja 

incluído na íntegra, na Ata, obrigado". Senhor Presidente: "Eu já deixei orientado a todos, 

peço que vocês, senhores parlamentares se contenham, que tenham essa questão de 

ordem que a gente possa estar utilizando dentro dos parâmetros do Regimento Interno, 

mas com uma linha de respeito do posicionamento. Quando a gente coloca o 

posicionamento, claro, respeitado, mas desde que não se ofenda a integridade das 

pessoas". Vereadora Josi do Coletivo: "Uma questão de ordem, que conste em Ata a fala 

do corregedor, por gentileza". Senhor Presidente: "Então eu vou pedir". VEREADOR EDE 

PIMENTEL: para fazer referências à aprovação nesta data do projeto dispondo sobre vale 

gás, de nº 64/21, o qual acabou aprovado sem que fosse discutido, diante de tanta 

manifestação ocorrida na presente sessão, dizendo que tem que se preocupar com a 
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referida matéria e assim com a questão trazida pelo Vereador Julio Küller, a respeito da 

ativação da melhor idade e não com a "palhaçada" que está acontecendo na Casa, de 

todos os lados. Tem que começar a trabalhar pela cidade. Parabenizou a Prefeita pelo 

programa do Vale Gás, trazendo possibilidades às pessoas que necessitam, e assim 

também pela implantação da maltaria, dizendo que "governo Elizabeth começa a tomar 

cara e forma, falta os cem por cento de asfalto também agora". Falou que hoje é o Dia 

do Garçom, onde não podia deixar de prestar sua homenagem especial àqueles dos quais 

muitos são maltratados pelos clientes, mas que prestam trabalho digno. VEREADOR DR. 

ERICK: para falar que mais uma vez esta Casa é palco de picuinhas, em que a imprensa 

local tem dado mais atenção, à projetos que realmente valem a pena. Deseja ver se nas 

matérias da imprensa séria de Ponta Grossa, se vai aparecer alguma coisa em relação ao 

Projeto de Lei aprovado, de autoria do Vereador Izaias Salustiano, em relação à 

regularização das edificações; se vai aparecer algo em relação ao Projeto aprovado, de 

sua autoria e com o Vereador Daniel Milla, sobre o Programa Farmácia Solidária, doação 

de remédios para pessoas necessitadas; se vai aparecer algo com relação à maltaria, com 

investimento de mais de três bilhões de reais; algo em relação ao vale gás, tão esperado 

pela população e criticado por esta Casa, então faz votos que este Legislativo seja visto 

com bons olhos; se vai aparecer algo com relação ao projeto de lei que inclui pessoas 

com transtorno do espectro autista no grupo prioritário de vacinação. Deixou esses 

tópicos como reflexão. Passou ao Vereador Felipe Passos que o saudou pelo seu 

aniversário, fazendo também suas as palavras, ressaltando projetos aprovados na Casa, 

sem se citar o nome dos proponentes. Parabenizou a imprensa por toda a repercussão, 

pedindo que possa também fazer as que são positivas de parte desta Casa. Parabenizou 

ao Corregedor desta Casa pelo trabalho e competência, destacando o respeito que tem 

que se ter também com a pessoa idosa, assim como acontece com as mulheres. Finalizou 

reafirmando seu compromisso, dizendo que seu processo segue adiante, onde serão 

ouvidas mais pessoas, provavelmente colocará mais provas e serão chamadas pessoas 

de nome grande da cidade. Enalteceu o trabalho da Secretaria de Esportes, através de 

Marcos Rech e seu Diretor Henrique que compareceram em seu gabinete explicando a 

situação da piscina do Espaço da Arena, a fim de reativá-la através de novos formatos 

que foram buscar em outras cidades, talvez tenha novidade semana que vem para que 

os trabalhos realizados nesse sentido possam retornar. Em questão de ordem o Vereador 

Léo Farmacêutico agradeceu à Prefeita Municipal pela maltaria e programa vale-gás, 
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estando feliz pelo cumprimento da promessa de campanha, somando com o Vereador 

Julio Küller, torcendo pela vinda do Presidente da República com melhorias para 

contemplar Ponta Grossa. O Senhor Presidente avisou aos Senhores Vereadores que foi 

procedida a leitura da prestação de contas dos ex-prefeitos da cidade Marcelo Rangel e 

Jocelito Canto, onde marcará data possível para votação, possivelmente entrará na 

sessão de segunda ou quarta-feira da próxima semana, já estando acompanhando os 

pareceres da Comissão Competente. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor 

Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia dezesseis do 

mês em curso, no horário regimental, cuja Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial 

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

Erick, Primeiro Secretário, supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue assinada 

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

onze de agosto de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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