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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA 20/09/2021 

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) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

CELSO CIESLAK(PRTB) 

AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

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 LÉO FARMACEUTICO (PV): Comenta estar feliz pelo início de mais uma semana de 

trabalho, que há dois assuntos importantes o primeiro é a respeito da CPI do transporte, que no dia 19 se 

reuniram na sala de comissão com toda a equipe empenhada na CPI e por 4 votos a 1 foi deliberado a suspenção 

do requerimento de diversos documentos encaminhados pela VCG pendentes em analises aos quais podem 

suprir necessidades referido a diligencia, que os demais membros firmaram entendimento de respeitar os 

princípios de legalidade, suspendendo os pedidos de informações bancarias e fiscais dos sócios diretores da 

Viação Campos Gerais objetivando solicitar o presidente da Câmara via oficio para  que determine ao setor 

jurídico uma emissão do parecer sobre a aplicabilidade e vigência das eventuais implicações decorrentes do 

artigo 13.709 de 2018 de proteção de dados, principalmente considerando os documentos requisitados que tem 

caráter confidencial, não dizendo que nessa suspenção, se não próxima reunião deliberar que se necessita dos 

documentos serão feitos e que de maneira alguma foi falado da suspenção de toda a documentação e poderá 

ser deliberado quando achar necessário, que ficou triste em saber que foram citados pelas redes sociais dizendo 

sobre interesse próprio ou particular, que em 40 anos de trabalho em sua carreira nunca, jamais alguém falou 

sobre sua condita ou de interesse próprio em tirar proveito de alguma coisa, que pensaram e analisaram e todos 
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tem um compromisso com a sociedade e reputação e que quando se fala alguma coisa deve provar, que nunca 

ninguém mexeu com a reputação que sempre zelou, reforça posicionamento de  repudio e que será tomada as 

devidas providencias e nos próximos dias será informado mais sobre a CPI que está sendo levada na maior 

transparência, comenta a respeito do UPA que esteve sábado à noite  e que é inadmissível que uma pessoa 

espere por 9 horas para ser atendido, que vários vereadores já viram a dificuldade da população e que não é 

possível que não haja uma saída para a população nesse sentido, comenta  que a tarde e finais de semana os 

postos de saúde estão fechado e isso congestiona mas que deve-se pensar algo diferente e que logo acharão 

solução para a população de Ponta Grossa, comenta sobre especialidade que a população está esperando a anos, 

comenta casos de espera por especialidade. Concede parte a vereadora Joce Canto (PSC), comenta que fez 

requerimento a respeito da neuropediatria e que a resposta é que a estimativa de atendimento é de 252 meses, 

e questiona esse tempo para uma criança esperar atendimento, com a palavra novamente o vereador Léo 

Farmacêutico (PV), reforça a necessidade de se achar uma solução, que não é possível que a população fique 

dessa maneira, e que não foi eleito em ação e que vai batalhar para buscar solução para a população do 

município, concede parte ao vereador Felipe Passos (PSDB), que comenta que um especialista para poder zerar 

a fila das crianças necessitaria de 20 anos. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta a respeito dos trabalhos da CPI ao qual protocolou 

um relatório final conclusivo para  que seja realizado os encaminhamentos, agradece a participação dos 

vereadores nos 115 dias de trabalho, comenta sobre a quantidade de reuniões e a quantidade de requerimentos, 

agradece aos dirigentes das autarquias que disponibilizaram os documentos pedidos, comenta que teve acesso 

a uma vasta documentação, que diz respeito a contratos públicos que foram objetos de questionamentos e 

investigação, que possuía como escopo de investigar os contratos firmados entre a AMTT e a CIDATEC do 

estar  digital mas  tambem um outro núcleo de investigação foi os contratos firmados com a Prolar desde 2015 

e tambem investigar a conduta adotada pelos integrantes da CPI 134/2020 que foi estatuída com o objetivo de 

investigar os contratos do estacionamento regulamentado, agradece a todos pelo regular andamento dos 

trabalhos e que ao final protocolaram relatório que foi conclusivo, e que a conclusão não é feliz, cujo o relatório 

será oportunizado a todos os vereadores e a imprensa para que se tenha conhecimento e que o resultado foi que 

de fato a fortes suspeitas e muitos indícios de irregularidades nos contratos firmados através das estações da 

Prolar com a empresa DF System cujo grupo também abriga a CIDATEC que possui contrato com a AMTT, 

que foi encontrado inúmeras irregularidades, concede parte ao v vereador Júlio Kuller (MDB), ao qual comenta 

querer deixar seu depoimento por ter presenciado toda a CPI, parabeniza os demais membros e que os 

apontamentos ja forma avisados a esferas competentes, comenta que o contrato deve ser definitivamente 

cancelado pois esta s endo oneroso para Ponta Grossa e que todos os membros o acham nulo, comenta que isso 

deve ser cobrado do poder executivo, que desde o início esse processo foi nulo e ilegal e está causando prejuízo 

aos cofres municipais e inclusive pessoas que forma multadas que podem entrar na justiça e requerer sua d 

evolução, que imagina aquelas pessoas que  foram multadas pelo ESTAR Digital e que hoje tem pontos em 

suas carteiras e esse processo todo está nulo, comenta sobre pedir o cancelamento desse contrato. Com a palavra 

o vereador Izaias Salustiano (PSB), que comenta ter se baseado nisso para ir pessoalmente levar a notícia a 

prefeita e solicitar providencias para a declaração de nulidade de todos os certames, comenta que está incorreto 

todos os processos e que se for considerado nulo tudo que resultou deve ser devolvido e que tem certeza que 

cumpriram um papel importante e que dá respostas a sociedade. Reforça esperar a decisão mais acertada da 

prefeita para que possa ajuizar a ação competente, em especial o sobre preço que onerou os cofres públicos e 

que isso não aconteça novamente no município, e que ficarão atento a indícios  de irregularidade com o contrato 

público, reforça estar cumprindo o que prescreve a Constituição Federal, conclui que o trabalho continuará de 

extrema vigilância até para poder auxiliar as decisões e programas do executivo deixando de lado picuinhas 

políticas e interesses particulares, comenta a felicidade pelo trabalho realizado de  forma honrada. 

VEREADORA MISSIONARIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Cita Salmo 15, comenta que se deve 

cuidar das palavras ao falar de outras pessoas, comenta sobre a fala do vereador Léo Farmacêutico (PV) e sobre 

a CPI do Transporte, comenta que as decisões são tomadas em conjuntos e assessoradas por um jurídico, que 

todos os membros da CPI estão fazendo o melhor, pede confiança da população e comenta que está sendo feito 

um trabalho sério, que foi postergado p pedido de quebra de sigilo fiscal para garantir a proteção de dados pela 
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lei, e que isso pode ser pedido a qualquer momento e que quando terminar será trazido todo o resultado e está 

sendo feito tudo de forma transparente e comenta que a população não acredite em palavras que desejam 

difamar o nome de todos e que sempre buscou a  verdade e transparência, comenta que deseja que a 

procuradoria da mulher se torne realidade, que ninguém é melhor que  ninguém na c asa e todos devem ser 

tratados com educação e que é inadmissível qualquer violência contra alguém da casa, que a procuradoria da 

mulher nem começou e já tem serviço, reforça o desejo de respeito pelas mulheres e entre todos, comenta que 

se deve focar no que é importante. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEEL(AVANTE): Comenta ter bíblia no plenário desde 2013, comenta que 

meditava na palavra de Deus, comenta que deve-se buscar fazer o bem para as pessoas e que tudo possui seu 

tempo determinado e que vê a casa pesada com várias reclamações e que há um tempo determinado para tudo, 

comenta que está a 9 anos e que a tantas perseguições e acusações que entristecem mas que o foco é defender 

a família por ser exemplar na casa, comunidade e igreja, comenta  cuidar de sua família, agradece a mulher por 

auxilia-lo, reforça que se deve colocar nas mãos de Deus, agradece por mais  um ano de vida e que está com 

45 anos, comenta que Jesus está voltando, parabeniza o Dia do Gaúcho, e dia do funcionário público, pede para 

que os funcionários públicos fica em pé, e os parabeniza assim como todos os funcionários públicos que 

trabalham corretamente, comenta que no fim de  semana caminhou bastante, fala sobre a AMI que abençoou a 

cidade e que esse é o papel da Igreja, que tem 60 anos e que fez moção de aplauso ao pastor Moises que é o 

pastor mais experiente, comenta que o principal objetivo feito pelos pastores é levar as pessoas para o caminho 

de Jesus, reforça respeito e carinho por todos os padres e diáconos da igreja católica que tem ajudado as pessoas, 

agradece a Deus por estar na casa e reforça que Deus sabe o tempo de tudo. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Parabeniza aos servidores e a prefeita por voltar atras e conceder até 

dezembro a insalubridade dos servidores da saúde, mas que vem como representante do povo tem procurado 

fiscalizar com responsabilidade e que hoje fez denúncia ao Ministério Público em decorrência de uma auditoria 

realizada pelo Corpo Técnico da 3 regional de saúde a respeito da descontinuidade dos serviços prestados pelo 

Hospital Municipal Amadeu Puppi e a remanejamento dos serviços prestados sem previa autorização, que a 

Auditoria  concluiu que mitos serviços prestados pelo Hospital Amadeu Puppi e UPA Santana encontram-se 

com anomalias e isso coloca em risco o atendimento correto dos pacientes que buscam auxilio em saúde, outro 

fato constatado é a cobrança indevidas de serviços não realizados que foram contratualizados e pagos pelo 

SUS, que em sua denúncia e que está na Auditoria e que posteriormente será encaminhado a todos consiste 

várias irregularidades e anomalias, ausência  de licença sanitária, alvará de localização, ausência de CNPJ 

fixado nos dois locais, entre outros, comenta que isso significa que o UPA Santana é uma enganação política, 

que também há ausência de serviços contratados, diferença entre leitos cadastrados e auditados, isso significa 

que estão recebendo por leitos que não recebem, e tomógrafo inoperante. E que deva estar funcionando, 

tambem foi  constatado mofo, infiltração, moveis quebrados e ferrugem, que isso é um perigo para quem utiliza 

o serviço, falha de identificação, e 7 ofícios que não foram respondidos, foi constatado profissional com, CRM 

cancelado e prestando serviço de  forma ilegal, questiona aonde está o fiscal do contrato que não constatou isto 

que pode gerar processo para a prefeitura, há ausência de profissionais e escala não s endo cumprida, tudo isso 

fruto d a auditoria realizada e que acha que se pode ir além, por isso propõe que seja feito uma SEI para apurar 

os fatos da UPA Santana, a fim de investigar a ocorrência desses fatos e quais providencias podem ser tomadas, 

concede parte a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta considerar essa a maior bomba do governo atual 

do município, que se não havia condições técnicas o funcionamento da UPA então que se aguarda-se e não 

houvesse ato eleitoreiro, apoia a implementação da SEI, pois há muitos indícios não se deve ficar calado, com 

a palavra novamente a vereadora Joce Canto (PSC), comenta que já subiu à tribuna para falar sobre paciente 

que morreu no UPA Santana e que esse é um assunto muito grave e que devem investigar e não deixar na mão 

só do ministério pulico por isso propõe essa SEI a fim de apurar os fatos e que possui certeza que todos recebem  

mensagens de pacientes esperando no UPA Santana, parabeniza a fala da  vereadora Missionaria  Adriana 

(SOLIDARIEDADE) no que diz respeito a Procuradoria da Mulher, e pede ao prescinde para que se possa 

trazer a procuradoria para a casa. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Comenta de acontecimentos sérios que 

aconteceram na última sexta feira, comenta que houve reunião sobre a CPI do transporte coletivo para deliberar 
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sobre o pedido de informações sobre dados bancários e fiscais dos sócios e diretores da  empresa onde por 4 

votos a 1 foi deliberado pela suspenção do requerimento, uma suspenção temporária, pois vários documentos 

encaminhados pela VCG estão pendentes de analises e ainda  estão nas fases de oitivas, que deve falar que o 

vereador Geraldo Stocco (PSB), quando contrariado age de forma individualista como se todos fossem seus 

inimigos, não sabendo lidar ou se sujeitar com decisões democráticas, e que faltou com a  verdade para  a 

imprensa e em suas redes sociais, dizendo que os vereadores desistiram de solicitar a quebra do sigilo bancário 

fiscal quando na verdade houve uma suspenção temporária, que solicitara ao presidente da câmara via oficio 

para que determine ao setor jurídico parecer sobre a aplicabilidade e vigência de eventuais aplicações 

decorrentes da lei de proteção de dados, na mesma reunião o vereador renunciou seu posto de membro da CPI 

e saiu a realizar suas postagens caluniosas sobre s demais membros da CPI, que está se estudando a 

possibilidade de se processar o vereador pois entender que o parlamentar de ter responsabilidade e respeito 

com os colegas, infelizmente parte da imprensa e da população pensa que a câmara é um circo, pensa que estão 

de brincadeira justamente por essas atitudes que jogam a população contra os vereadores, como se desejassem 

tirar proveito do cargo que ocupa e isso não é importante, reforça estar  trabalhando com ética e dentro da 

legalidade, o vereador postou que saiu pois não concorda com o que é errado, mesmo que houvesse algo errado 

o que não há, questiona se sair e abandonar é a  atitude de um Heróis? Pois se fosse deveria ficar para fazer 

ficar certo, que como se tudo isso não bastasse ele gritou e foi mal educado com uma funcionaria dessa casa, 

reforça a importância  da procuradoria pois uma funcionária da  casa foi tratada a gritos por um parlamentar e 

que algo deve ser feito para que se pare com esse comportamento infantil e mal educado, que nesta casa ele já 

xingou um colega, caso já está na corregedoria, que espera que a corregedoria marque reunião com seus 

membros, que o vereador já desrespeitou o presidente da casa e agora gritando e tratando mal uma servidora, 

além de tantas outras coisas que fez, defende achar que o vereador vive num mundo “faz de contas”, aonde é 

o único herói e ninguém presta, comenta que o caso dessa servidora deve ser analisado que vereador não é 

melhor que ninguém e é representante do povo, comenta que o vereador esqueceu que um dia trabalhou como 

estagiário da casa. Comenta que protocolou na semana passada um projeto de lei 246/2021 que dispõe sobre a 

obrigatoriedade das instituições de ensino públicas e particulares a disponibilizar cadeiras de horas para pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida, que s era explicado o projeto e na discussão será apresentado os 

argumentos necessários para a sua aprovação, que considera a lei importante para a acessibilidade.  
 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 20/09/2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 EM REGIME ESPECIAL 

 EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 DA VEREADORA JOCE CANTO E OUTROS 

 Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 2/2021: 
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 Promove alteração na Lei Orgânica do Município de Ponta Grossa, definindo critérios para elaboração da LOA, 

introduzindo as emendas impositivas em seu conteúdo e dá outras providências. 

 PARECER: COMISSÃO ESPECIAL - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso (Aprovado) 

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

 EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

 DA VEREADORA JOCE CANTO 

 Projeto de Lei Ordinária nº 142/2021: 

 Denomina de Professora LUCIANE APARECIDA a Rua nº 03, do Loteamento Residencial Cidalta I, Bairro Boa 

Vista, nesta cidade.  

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

 

DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO 

 Projeto de Lei Ordinária nº 182/2021: 

 Promove alterações na Lei nº 12.854, de 04/08/2017, conforme especifica. 

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

 

 DO PODER EXECUTIVO 

 Projeto de Lei Ordinária nº 199/2021: 

 Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 28.643,48, e dá outras providências. 

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

 

 EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

 DO PODER EXECUTIVO 

 Projeto de Lei Ordinária nº 182/2020: 

 Dispõe sobre a logística reversa de embalagens recicláveis, poliestireno e resíduos volumosos comercializados no 

Município de Ponta Grossa. 

 PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 

 CFOF - Favorável  
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COSPTTMUA - Favorável  

CAPICTMA - Favorável  

Pedido de vistas por 10 dias do vereador Filipe Chociai (PV) - Aprovado - 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - 

Abstenção 

 

DO PODER EXECUTIVO 

 Projeto de Lei Ordinária nº 205/2021: 

 Altera a Lei nº 8.524, de 11/05/2006. PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade  

CFOF - Favorável 

 CSAS - Favorável 

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

  

DISCUSSÃO UNICA 

MOÇÕES 

 

451/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

 MOÇÃO DE APLAUSO 

 Dirigida a Beatriz Carneiro atleta paralímpica de natação, 23 anos, por sua participação nas Paralimpíadas de 

Tóquio de 2020. 

 

452/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

 MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Carminha Oliveira atleta paralímpica de esgrima, 20 anos, por sua participação nas Paralimpíadas 

de Tóquio de 2020. 

 

453/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

 MOÇÃO DE APLAUSO 
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Dirigida a Débora Carneiro atleta paralímpica de natação, 23 anos, por sua participação nas Paralimpíadas de 

Tóquio de 2020. 

 

454/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

 MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Eric Tobera atleta paralímpico de natação, 27 anos, por sua participação nas Paralimpíadas de 

Tóquio de 2020. 

 

455/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

 MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Jady Malavazzi atleta paralímpico de ciclismo, 20 anos, por sua participação nas Paralimpíadas de 

Tóquio de 2020. 

 

456/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

 MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Thiago da Silva atleta paralímpico de futebol de 5, 25 anos, por sua participação nas Paralimpíadas 

de Tóquio de 2020. 

 

457/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

 MOÇÃO DE APELO 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência determine ao 

departamento competente a reabertura da Unidade Antonio Saliba, localizado no bairro Parque do Sabiá. 

 

458/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

 MOÇÃO DE APELO 

 Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência determine ao 

departamento competente o Alargamento da Ponte do Matadouro, a qual dá acesso a região do San Martin, 

Lagoa Dourada, Costa Rica, Panamá, Londres e Alagados. 
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459/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

 MOÇÃO DE APELO 

 Dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Elizabeth Silveira Schmidt, pedindo o final do toque 

de recolher e a flexibilização dos eventos em Ponta Grossa. 

 

460/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

 MOÇÃO DE APELO 

 À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, o retorno 

imediato do pagamento da insalubridade aos profissionais de saúde conforme estava sendo pago nos meses 

de Abril de 2020 até Julho de 2021. 

Sugerimos a atual administração lançar mão dos seis milhões, que segundo a gestão atual, haviam sido 

reservados para a compra de vacinas, conforme matéria veiculada pelo Jornal Diário dos Campos em 

05/03/2021 onde a prefeita diz que a meta é imunizar a comunidade em escala maior do que é disponibilizado 

pelo Governo Federal. 

 

461/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL  

 MOÇÃO DE APLAUSO 

 a ser encaminhada ao Pastor Moisés Almeida membro mais antigo da AME (Associação dos Ministros 

Evangélicos) de Ponta Grossa. 

 

462/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL  

 MOÇÃO DE APELO 

a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, solicitando 

que seja feita uma análise para a construção de uma entrada alternativa ou ampliação da via para os bairros 

LAGOA DOURADA, COSTA RICA, LONDRES, PANAMÁ, BAIRRO FLORESTA, na região do NEVES, 

e que sejam feitos estudos para a adequação da via. 

 

463/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

 MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida aos Policias da 5º Cia do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária, pelos relevantes serviços 

prestados a comunidade, e pela Ação Social realizada no dia 30 de Agosto de 2021. 
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464/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

 MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a CARLA DAS NEVES APARECIDA DE CASTRO, pelo ato heroico realizado no dia 03 de 

Setembro de 2021. 

 

465/2021do Vereador PASTOR EZEQUIEL 

 MOÇÃO DE APLAUSO 

 a ser encaminhada ao Ministério Evangélico Manah, representado na pessoa do Pastor Maicon Jose Pereira 

Mariano, membro-fundador e presidente deste Ministério, que terá sua nova sede inaugurada no dia 15 de 

setembro deste ano. 

 

466/2021 do Vereador PAULO BALANSIN 

MOÇÃO DE APELO  

 à Exma. Sra. Prefeita Municipal ELIZABETH SILVEIRA SCHIMIDT, a fim de determinar aos 

departamentos competentes que promovam as medidas necessárias para que seja disponibilizado o imóvel 

destinado à construção de um campo de futebol society na localidade Vila Nova. 

 

Total de Moções Aprovadas – 16 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 6 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 3 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 3 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 2 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 
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INDICAÇÕES  

 

1299/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando pintura de faixas para travessia de 

pedestres em frente ao Edifício Palazzo Murano na Rua Balduíno Taques 2093- Bairro Órfãs, nesta cidade. 

 

1300/2021 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 um parque infantil na vila Ouro 

Verde, ao lado do CMEI Profª Gisele Maria Zander, localizado na Rua Ermelino da Silva,150, Colônia Dona 

Luiza. 

 

1301/2021 do Vereador LÉO FARMACEUTICO  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar a reforma da ponte 

localizada na comunidade de Sete Salto de Baixo, Distrito de Itaiacoca, neste município. 
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1302/2021 do Vereador FELIPE PASSOS  

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

Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a reparação de rede de iluminação 

na Rua josé Sezinando Bueno, Jardim Manacas. 

 

1303/2021 do Vereador LÉO FARMACEUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar a implantação de uma 

lombada nas proximidades da rua Visconde de Baraúna, n.º 1361 á n.º 1358, Vila Baraúna, Jardim Carvalho, 

nesta cidade. 

 

1304/2021 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 

inclusão da Rua Santa Inês, São Marcos - Uvaranas,  no Plano de Pavimentação de Ponta Grossa. Enquanto 

as obras não iniciem, seja realizado manutenção da via com patrolamento, cascalhamento e reparos 

necessários. 

 

1305/2021 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 

inclusão da Rua Guaraqueçaba, proximidades do nº 522 - Nova Russia,  no Plano de Pavimentação do 

município. Enquanto as obras não iniciam, seja realizada manutenção da via com patrolamento, 

cascalhamento, manilhamento ou reparos necessários para melhores condições aos munícipes, haja visto que 

a rua se encontra em péssimas condições. 

 

1306/2021 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 
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Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

inclusão da Rua Bandeirantes - Palmeirinha,  no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município. 

 

1307/2021 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 

inclusão da Rua Bento Ribeiro - Palmeirinha,  no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município. 

 

1308/2021 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 

inclusão da Rua Leonides Strack - Santa Lucia,  no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município. 

 

1309/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

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

limpeza da via de pedestres localizada na rua Jacob Horne, número 46, na vila do Jardim Canaã, no bairro 

Contorno. 

 

1310/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

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

manutenção das bocas de lobo da rua Octaviano Macedo Ribas, 508, neste município. 

 

1311/2021 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 

inclusão da Rua Alfredo Bochnia - Tarobá,  no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município. 
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1312/2021 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 

inclusão da Rua Tereza Nadal Carraro - Jd. Lagoa Dourada,  no Plano de Pavimentação Asfáltica do 

Município, haja visto que a rua se encontra em péssimas condições. 

 

1313/2021 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 

inclusão da Rua Humberto de Campos - Uvaranas,  no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, haja 

visto que a rua se encontra em péssimas condições. 

 

1314/2021 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 

inclusão da Rua Duarte da Costa, Vila São Francisco,  no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município. 

 

1315/2021 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 

inclusão da Rua Visconde do Rio Branco, proximidades do nº. 419, Oficinas,  no Plano de Pavimentação 

Asfáltica do Município. 

 

1316/2021 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 

inclusão da Rua Irmã Francisca Vieira da Silva - Parque dos Pinheiros, no Plano de Pavimentação Asfáltica 

do Município. 
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1317/2021 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 

inclusão da Rua Terra Rica - Parque Auto Estrada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município. 

 

1318/2021 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 

inclusão da Rua Edilson de Araújo - Parque dos Pinheiros, no Plano de Pavimentação Asfáltica do 

Município. 

 

1319/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento e 

Cascalhamento, na Rua Dr. Laudelino Gonçalves, nº671, Jardim Sabará, Bairro Contorno, nesta cidade. 

 

1320/2021 do Vereadora JOCE CANTO  

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

inclusão da Rua Orlando Tramontin - Monte Belo, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município 

 

1321/2021 do Vereador LÉO FARMACEUTICO  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar a reforma de uma lombada 

localizada na rua Visconde de Baraúna, em frente ao  número 1010, Vila Baraúna, Jardim Carvalho, nesta 

cidade. 

 

1322/2021 da Vereadora JOCE CANTO  
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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 

inclusão da Rua Expedicionário Milton Wiecheteck - Quero Quero, no Plano de Pavimentação Asfáltica do 

Município. 

 

1323/2021 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 

inclusão da Rua Lucio Alves da Silva, esquina com o Condomínio Pontal da Serra, situado no Bairro Olarias, 

no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município. 

 

1324/2021 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 

inclusão da Rua Eloi de Almeida, Colônia Dona Luíza, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município. 

 

1325/2021 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 

inclusão da Rua Durval Barbosa Menezes - Jd. Bela Vista, Chapada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do 

Município 

 

1326/2021 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 um redutor de velocidade na forma 

de lombada na rua Crisântemo, Contorno. 

 

1327/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL 
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Indico a Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação 

do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar o 

reparo da Estrada do Alagados 

 

1328/2021 do Vereador DR. ZECA  

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

competentes da municipalidade, providências objetivando recapeamento asfáltico  na Rua Édson Nobre de 

Lacerda, 429, no bairro Jardim Carvalho, no Município de Ponta Grossa. 

 

1329/2021 do Vereador LÉO FARMACEUTICO  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar patrolamento, 

cascalhamento e manutenção da rua José Nunes Cottar n.º 96,  Vila Jardim Centenário, Bairro Uvaranas, 

nesta cidade. 

 

1330/2021 do Vereador LÉO FARMACEUTICO  

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

competentes da municipalidade, providências objetivando realizar patrolamento, cascalhamento e 

manutenção da rua José Nunes Cottar n.º 96,  Vila Jardim Centenário, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

 

1331/2021 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 a colocação de lombada ou redutor 

de velocidade na Rua Pedro Mezzomo no Bairro Los Angeles. 

 

1332/2021 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 um redutor de velocidade ou de 

uma lombada na rua Crisântemo, Contorno. 
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1333/2021 do Vereador JAIRTON DA  FARMACIA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando A colocação do fresado na Rua 

Guaraqueçaba entre as ruas Londrina e São Josafát na Vila Santo Antônio. 

 

1334/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando Estudos de viabilidade para a 

proibição de estacionar caminhões na rua Rubens Tuma Júnior, em frente ao Nº 118, no Jardim Veneza. 

 

1335/2021 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 a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que 

sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando 

estudo para a ampliação do horário da linha do transporte coletivo noturno para as 22:00 (vinte e duas) horas,  

do Santa Mônica e do Parque Nossa Senhora das Graças, que ambos saiam do Terminal Central, os quais 

realizem o trajeto em frente aos Condomínios Terra Nova, Moradas, Belvederes, situados na Av. Antonio 

Saad - Boa Vista. 

 

1336/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza, desobstrução e conserto 

da galeria de água pluvial na Rua Dr. Cabo Elias Santos,  n. 165. 

 

1337/2021 do Vereador LÉO FARMACEUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar estudos de viabilidade de 

instalação de lombada nas proximidades do cruzamento da rua José Koteski com a rua Duarte da Costa, Vila 

Jardim Centenário, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 
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Total de Indicações Aprovadas – 39 

Vereador Celso Cieslak(PRTB) – 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) – 3 

Vereador Léo Farmacêutico (PV)– 5 

Vereador Felipe Passos (PSDB) – 1 

Vereadora Joce Canto (PSC)– 19 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) – 2 

Vereador Ede Pimentel (PSB) – 1 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE)– 1 

Vereador Dr. Zeca (PSL) – 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) – 1 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) – 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

 

 

 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 17 de setembro de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                Presidente                                                  1º Secretário 
 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 
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VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Concede a palavra ao vereador Geraldo Stocco (PSB), comunica o 

motivo da saída do mandato da CPI, ao qual era sua ideia e foi proposta sem sua assinatura pois não foi chamado 

na primeira reunião e desde a primeira reunião fala sobre a importância de pedir a quebra de sigilo financeiro e 

bancário da VCG e seus sócios em busca do motivo pelo qual não pagaram seus funcionários, e verificar o 

porquê da planilha de custos e gastos foi tão alta, lamenta que a CPI perdeu uma oportunidade, que a tarifa está 

indo a quase 8 reais, mas a comissão que tinha a oportunidade e o dever de trazer a transparência a cidade preferiu 

esperar, postergar e suspender temporariamente, que espera que seja feito na próxima reunião, que a empresa 

VCG possui um dos maiores escritórios de advocacia do país e talvez isso, talvez outro fator, interesses, e se for 

comprovado não ter interesse daí acredita, que saiu da comissão por não compactuar com esse tipo de atitude 

que desde a primeira reunião fala sobre isso e quando teve a oportunidade não o fizeram, que na última reunião 

foi falado sobre ser uma democracia e que aceitou mas que o mandato não compactua com lentidão quando a 

população está esperando uma tarifa absurda, comenta que tomara outras atitudes judicialmente, porem a CPI 

tem o poder de  acionar a justiça e pedir os documentos mas não quiseram e está tudo em ata e em suas redes 

sociais, que espera que se continue fiscalizando, trabalhando mas foi perdida uma oportunidade de trazer 

transparência ao município e mais uma vez é acusado de um crime, que o tempo já mostrou ser falsas todas as 

acusações, comenta não saber o motivo da raiva contra seu mandato, que preza pela transparência e pelo caminho 

reto, comenta ter sido difícil sair de uma comissão que o mesmo solicitou, que é difícil enfrentar advogados e a 

VCG e que todos perdem o sono em uma investigação séria, comenta que se deve respeitar a cidade. 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Comenta que trabalha com cobranças, mas tambem trabalha agradecendo, 

que hoje parabeniza a refeita pela sanção da lei de regulamentação da farmácia solidaria e agora  esta estudando 

formas de implantação pratica no município tambem parabeniza o secretario de meio ambiente André Pitela pelo 

trabalho exemplar realizado ontem no Lago de Olarias e parabeniza toda a equipe pela  doação e plantio de 

arvores nativas, em relação a saúde agradece ao secretário e a prefeita em ouvir a luta e entender os 20% de 

insalubridade até o mês de dezembro e que a pandemia ainda não acabou, agradece ao secretário por acolher a 

equipe no gabinete, deixa apelo para que a comissão de saúde em relação ao UPA Santana que precisa ser 

avaliada e precisa de soluções e tem certeza que a prefeita e o secretario estão dispostos e procurando soluções 

se está a disposição para viabilizar essas soluções, concede a palavra ao vereador Felipe Passos (PSDB) que 

salienta a lei Estadual 20.443 de 17 de dezembro de 2020 que prevê a reserva de cada concurso seletivo para 

ingresso nos cursos de graduação e  pós graduação respeitando a quantidade já concedida o mínimo de 5 % de 

suas vagas para estudantes portadores de deficiência, comenta que algumas universidades precisam se adequar 

a essa norma de forma urgente, que os processos seletivos já estão sendo feitos e na inscrição tem a possibilidade 

de reserva para vagas de negros, indígenas, escolas públicas e não teme esses 5% reservado para as pessoas com 

deficiência, comenta desejar fazer uma pressão para que possa acontecer esse direito dos deficientes e pede para 

as universidades de Ponta Grossa façam os processos seletivos respeitando essa reserva, comenta que vários 

deficientes vieram até ele dizendo que algumas inscrições de vestibulares do município não está sendo reservado 

essas vagas, comenta que já comunicou  o ministério público e que se não resolver entrara com liminar para que 

os vestibulares sejam realizados com essa reserva, comenta que domingo agora haverá vestibular e pode ser que 

seja acionada a justiça para que uma liminar venha deter esses direitos parabeniza o vereador Dr. Erick (PSDB), 

pelo ônibus da saúde. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta que teve notícia triste que o procurador geral da republica 

encaminhou e  defendeu a o superior tribunal federal que o uso de  LIBRAS em concursos seja extinto e que as 

pessoas surdas não tenham essa possibilidade de fazer o concurso público com seus recursos próprios, comenta 

que o surdo não compreende e lê como as outras pessoas, e pede a  todos que assinem uma moção de pedido ao 

STF para que não se aceite essa sugestão, outro correlacionado agradece ao governo municipal por colocar mais 

um veículo para o transporte da pessoa c om deficiência que isso estava casando transtorno e o pedido foi 

atendido, com relação ao oxigênio comenta que acredita que muitos vereadores tem sido procurados para 

reclamações sobre a demora na entrega de oxigênios para pessoas que estão saindo do internamento e precisa 

desse instrumento em suas casas, que quando era autorizado e o tramite pela prefeitura levava no máximo 24 

horas, agora que passa pelo regional de saúde o qual entrara em contato para saber o que está havendo está 

levando seis dias e isso é um absurdo pois posterga o retorno e ocupa leitos que outras pessoas poderiam ocupar, 
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que esse atraso que acredita ser burocrático faz com que pessoas demorem mais  para  voltar a seus lares e 

ocupem leitos de extrema importância, reforça que deve-se agilizar esse procedimento e situação p ara que 

pessoas não sofram mais o que já sofreram. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que ontem foi um dia importante  de Paulo Freire, 

educador e filosofo brasileiro considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial 

tendo influenciado no movimento pedagogia critica patrona da educação brasileira reconhecida no mundo inteiro 

e aclamada em Harvard, porém não recebeu uma  nota sequer do atual ministério da educação homenageando os 

100 anos de vida que estaria completando, questiona o que essa pedagogia amedronta, se é por dar importância 

a realidade do aluno ou politizar adultos os demonstrando o quanto são oprimidos, ou a formação de cidadãos 

críticos ou respeito as diferenças ou o empoderamento dos mais pobres o fato que o conservadorismo repele 

Paulo Freire por este ter demonstrado as mazelas sociais, ter enxergado os miseráveis, que quanto mais houver 

seres pensantes menos interessante será para quem estiver no poder, que Paulo Freire e a semente para os 

educadores que entenderam que educar é transformar, reforça a parabenização aos trabalhadores da saúde que 

demonstraram que com luta e união se conquista o que lhes cabe, faz com que os poderosos se sensibilizem com 

nossas causas, parabeniza ao Roberto do sindicato e por demonstrar garra e união, comenta  que se até dezembro 

continuar a pandemia continuará lutando junto a eles. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL) - (PELO BLOCO OPOSIÇÃO): concede a palavra a 

vereadora Joce Canto (PSC), lembra que faltam 467 dias para Ponta Grossa estar 100% asfaltada, com a palavra  

a vereadora  Josi do Coletivo (PSOL), comenta que pode haver a  continuidade  do levantamento de dados sobre 

os asfaltos que a inda da tempo e concede a palavra ao vereador  Izaias Salustiano (PSB), comenta que enquanto 

não sai os asfaltos está fazendo uma moção de sugestão legislativa para que viabilize ou desenvolva estudos no 

sentido de viabilizar a construção de um CEASA  em Ponta Grossa que atende a 40% do Estado que a cidade 

que terá a maior maltaria do Brasil ao lado de tantas outras industrias que estão se instalando vê de fundamental 

importância a construção de um CEASA em Ponta  Grossa para atender a região dos campos gerais e valorizar 

o pequeno agricultor de hortifruti e viabilizar para que os pequenos comércios se  abasteçam na cidade não 

havendo a necessidade de se deslocar o que encarece  o custo final do produto e que acredita  ser  uma política 

pública importante mesmo que  seja através de um consorcio municipal, já que o município é o polo de 

desenvolvimento de  todo o Campos Gerais.  

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Comenta sobre o dialogo da prefeita com os servidores da saúde e ela 

dialogou com os servidores e sindicato, comenta saber que independente de lados o vereador que acompanha o 

dia a dia da população e que foi discutido e debatido e tem certeza que o projeto das emendas impositivas será 

de grade ajuda a população. É concedida a palavra ao vereador Léo Farmacêutico (PV) que parabeniza a prefeita 

por dar até o fim do ano para a área da saúde que fica feliz pelo consenso formado, a respeito dos oxigênios 

comenta que se a espera fosse de 6 dias estaria feliz pois tem pedidos do dia 3/09 e sem revisão que hoje a 

assessoria foi até o regional e está sem previsão de oxigênio para quem vai para a casa, e se não possuir dinheiro 

para comprar o paciente deve retornar ao hospital. 

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

niao=20/09/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE DE SETEMBRO 

DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII LEGISLATURA) 

         Aos vinte dias do mês de setembro 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 
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Secretário, com a ausência justificada do Vereador Paulo Balansin, 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 e Leonilton A. Carneiro - Léo 

Farmacêutico. À hora regimental, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação as 

Atas das sessões ordinária e extraordinária anteriormente realizadas, as quais foram 

aprovadas sem restrições. Manifestando-se em questão de ordem Questão de Ordem, Dr. 

Erick parabenizou pela passagem de aniversário ao Vereador Pastor Ezequiel Bueno. 

Atendendo solicitação verbal do Vereador Geraldo Stocco, o Senhor Presidente concedeu 

um minuto de silêncio em face do passamento de Claudemir dos Santos, motorista de 

aplicativo que perdeu sua vida em acidente na cidade, estendendo seu pesar à outras 

famílias enlutadas. Em seguida foi procedida pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura 

do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DA 

SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Of. nº 1793/21-GP, em atendimento a Moção de 

Apelo nº 65/21, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 1921/21-GP, em atendimento a 

Moção de Sugestão Legislativa nº 307/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

1922/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 308/21, de autoria do Vereador Felipe 

Passos. Of. nº 1928/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 332/21, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. nº 1929/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 331/21, de 

autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1930/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 

327/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1931/21-GP, em atendimento a 

Moção de Apelo nº 323/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1932/21-GP, 

em atendimento a Moção de Apelo nº 343/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 

1934/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 346/21, de autoria do Vereador Dr. 

Erick. Of. nº 1935/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 353/21, de autoria do 

Vereador Divo e outros. Of. nº 1943/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 304/21, 

de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 2008/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 275/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2027/21-GP, em 

atendimento a Requerimento nº 276/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

2045/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 291/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 2046/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 273/21, de autoria do 

Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 2059/21-GP, solicitando a dilação do prazo por mais 

quinze dias, para prestar atendimento referente ao Requerimento nº 277/21, de autoria do 

Vereador Filipe Chociai. Colocado o teor do solicitado em discussão e votação, foi 

aprovado. Of. nº 2064/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 289/21, e autoria da 
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Vereadora Joce Canto. Of. nº 2065/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 280/21, 

de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Projeto 

de Lei nº 242/21, denomina de ADEMIR SANTOS KUSTER, o trecho de via pública 

ainda sem denominação compreendida entre as Ruas Tarumã e Jabuticabeira, ao lado do 

CMEI Valdevino Lopes, Núcleo Santa Paula II, Bairro Contorno, nesta cidade. DO 

VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 243/21, institui Empreendedorismo, 

Noções e Direito e Cidadania e Segurança Financeira como temas a serem abordados no 

contraturno das escolas municipais de educação integral. Projeto de Lei nº 244/21, dispõe 

sobre a remissão, isenção e anistia do ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer 

Natureza aos permissionários do Transporte Escolar de que trata a Lei Municipal nº 7.570, 

de 11 de maio de 2.004. Projeto de Lei nº 245/21, institui, no Município de Ponta Grossa, 

a Semana pela Vida e dá outras providências. Projeto de Lei nº 246/21, dispõe sobre a 

obrigatoriedade das instituições de ensino públicas e particulares do Município de Ponta 

Grossa disponibilizar cadeira de rodas para uso de alunos ou pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Emenda Aditiva ao 

Projeto de Lei nº 228/21, acrescentando Art. 10 ao Projeto de Lei epigrafado, com a 

redação ora determinada. Emenda Aditiva ao Projeto de Lei nº 227/21, acrescentando ARt. 

10 ao Projeto de Lei epigrafado, com a redação ora determinada. DO VEREADOR 

FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 467/21, dirigida a Vitor Tavares atleta 

paralímpico de parabadminton, 22 anos, por sua participação nas Paralimpíadas de Tóquio 

de 2020. Moção de Aplauso nº 468/21, dirigida a Ronan Cordeiro atleta paralímpico de 

triatlo, 24 anos, por sua participação nas Paralimpíadas de Tóquio de 2020. Moção de 

Aplauso nº 469/21, dirigida a Andrey Muniz de Castro atleta paralímpico tiro ao arco, 24 

anos, por sua participação nas Paralimpíadas de Tóquio de 2020. Moção de Aplauso nº 

470/21, dirigida a Edwarda Dias atleta paralímpica de vôlei sentado, 22 anos, por sua 

participação nas Paralimpíadas de Tóquio de 2020. Moção de Aplauso nº 471/21, dirigida 

a Anderson Rodrigues dos Santos atleta paralímpico de vôlei sentado, por sua participação 

nas Paralimpíadas de Tóquio de 2020. Moção de Aplauso nº 472/21, dirigida a Alex 

Witkovski atleta paralímpico de vôlei sentado, por sua participação nas Paralimpíadas de 

Tóquio de 2020. Moção de Aplauso nº 473, dirigida a Daniel Jorge da Silva, atleta 

paralímpico de vôlei sentado, por sua participação nas Paralimpíadas de Tóquio de 2020. 

Moção de Aplauso nº 474/21, dirigida Marcelo dos Santos atleta paralímpico de bocha, 

por sua participação nas Paralimpíadas de Tóquio de 2020. Moção de Aplauso nº 475/21, 

Dirigida a Michele de Souza, fundadora e CEO Diretora de Desenvolvimento, especialista 

em neuro engenharia. Especialista em integração entre seres vivos e maquinas. DO 
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VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 476/21, dirigida aos 

Policiais Militares Cabo QPM Emerson Ely, Soldado QPM Juliano de Paula integrantes 

do pelotão de Cavalaria do 1° BPM e Soldado QPM Murilo Santiago Azevedo do 27° 

BPM 3° Cia, pela dedicação no atendimento de crianças com necessidades especiais na 

Equoterapia. DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO - Moção de Aplauso nº 477/21, 

dirigida ao Time de Futebol Amador Master categoria 35 anos do clube Princesa do 

Campos, Clube Verde. DO VEREADOR DR. ZECA - Moção de Apelo nº 478/21, ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, para que 

determine a realização de estudos que dispõe sobre a inclusão da disciplina de noções 

básicas de direito na grade curricular da rede pública de ensino estadual e dá outras 

providências. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Sugestão Legislativa 

nº 479/21, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth 

Silveira Schmidt, para que determine a implementação do Sacolão da Família nos 

Terminais de Oficinas, Uvaranas e Nova Rússia, seguindo o modelo instalado há alguns 

anos no Terminal Central. Que sejam feitas licitações separadas para cada Terminal, a fim 

de oportunizar a participação de mais produtores locais. DO VEREADOR JAIRTON DA 

FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 480/21, dirigida a ELETROVEL AUTO ELÉTRICA 

E ACESSÓRIOS, na pessoa de JULIANO FERREIRA DOS ANJOS, pelos 30 anos de 

funcionamento. DA VEREADORA JOCE CANTO - Moção de Aplauso nº 481/21, ao 

Senhor Luiz Aide da Silva, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados no 

serviço funerário do nosso município durante 28 anos. DO VEREADOR PAULO 

BALANSIN - Requerimento nº 313/21, solicitando para que seja justificada a sua ausência 

na presente sessão (20/09/2021) por motivos de tratamento de saúde. Colocado o mesmo 

em discussão e votação, foi aprovado. O Vereador Celso Cieslak solicitou licença para se 

ausentar da presente sessão, para tratamento de saúde, tendo seu pedido aprovado pelos 

demais pares. Manifestaram-se na COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR: VEREADOR 

LÉO FARMACÊUTICO, comentando sobre os referidos assuntos: CPI DO 

TRANSPORTE COLETIVO, relatando reunião ocorrida no dia dezessete último na Sala 

de Comissões, com sua equipe empenhada, em que por quatro votos a um foi deliberada 

a suspensão de requerimento solicitando diversos documentos encaminhados pela VCG 

pendentes em análise, os quais podem suprir a necessidade de diligência. Comentou ainda 

que os demais membros também firmaram entendimento no sentido de respeitar os 

princípios de legalidade, suspendendo pedidos de informações bancárias, fiscais dos 

sócios diretores da empresa, objetivando solicitar ao Presidente da Câmara via ofício para 

que determine via Setor Jurídico uma emissão de parecer sobre a aplicidade, vigência das 



 

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

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

eventuais implicações decorrentes no artigo da Lei nº 13.709/18 que dispõe sobre proteção 

de dados principalmente considerando os documentos requisitados que possuem caráter 

confidencial, não dizendo que nessa suspensão, se na próxima reunião deliberarem tal 

necessidade, serão assim determinadas, se entenderem necessário. Manifestou sua tristeza 

pelo fato de ter sido citado pelas redes sociais, dizendo que é interesse próprio ou 

particular, frisando quarenta anos de trabalho em sua carreira sem jamais alguém ter 

comentado sobre sua conduta. Irá ver qual será sua conduta nesse sentido, considerando 

que deverá lutar em prol da sociedade, não em benefício próprio. Deixou registrado seu 

repúdio, onde tomará as devidas providências. Outro assunto, para falar a respeito da UPA 

CENTRAL, onde observou no último sábado, considerando inadmissível uma pessoa ter 

ficado por nove horas à espera de atendimento, ressaltando diversos vereadores que 

visitaram e viram a grande dificuldade da população, não entendendo ser possível não 

haver uma saída ou solução em prol do sofrimento do povo que lá se dirige. Como 

vereadores, colocou a necessidade de se pensar algo diferente. Também comentou sobre 

especialidades, lembrando de munícipes que esperam a anos, ilustrando casos como 

consultas de dermatologista, com um munícipe que faz oito meses na fila a qual está em 

quatro mil; neuropediatra, na lista de dois mil e seiscentos, já fazendo nove meses de 

espera; cirurgia eletiva simples, dois anos e três meses, está no número mil, oitocentos e 

noventa. Em aparte, Vereadora Joce canto informou haver elaborado requerimento, 

solicitando informações a respeito da neuropediatria, em cuja resposta, a estimativa de 

atendimento é de duzentos e cinqüenta e dois meses, segundo o Excelntíssimo Secretário 

de Saúde Rodrigo Manjabosco, dizendo da necessidade de união de forças pelas crianças. 

Também o Vereador Felipe Passos usou de aparte complementando dados, onde elaborou 

a mesma pergunta da Vereadora Joce Canto ao Secretário de Saúde do Município, quando 

esteve na Casa, o qual ressaltou que com apenas um especialista, para poder zerar a fila 

de crianças à espera de atendimento, necessitaria vinte anos. VEREADOR IZAIAS 

SALUSTIANO, para relatar os trabalhos da CPI instituída através do Requerimento 

137/21, da qual protocolaram relatório final conclusivo na última quinta-feira, para 

realização dos encaminhamentos. Nesta oportunidade agradeceu a participação da 

Relatora, Vereadora Josi, do Mandato Coletivo, e Vereadores Joce Canto, Julio Küller e 

Geraldo Stocco, nos cento e quinze dias de trabalho sério e árduo, em que foram realizadas 

dezesseis reuniões entre oitivas, várias diligências externas, até na sede da AMTT e 

PROLAR, citando que vários requerimentos e documentações que foram atendidos. 

Agradeceu também pessoas que estão no comando das respectivas autarquias pelo 

fornecimento de toda a documentação solicitada, dando possibilidade a terem acesso a 



 

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

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

todos os procedimentos administrativos. Ressaltou o acesso a documentação que diz 

respeito a contratos públicos que já havia sido objeto de muitos questionamentos e de alvo 

de investigação inclusive pelo próprio Ministério Público, onde tiveram escopo de 

investigar contrato entre AMTT e CIDATEC, do Estar Regulamentado e outro núcleo de 

investigação, foi em relação aos contratos firmados pela PROLAR desde 2015 e verificar 

irregularidades na conduta adotada pelos integrantes da CPI instituída através do 

Requerimento nº 134/20, com o mesmo objetivo. Agradeceu a assessoria jurídica prestada 

pelo Doutor Rafael, servidor desta Casa, também à presidência por haver disponibilizado 

recursos necessários para o natural e regular andamento dos trabalhos. Ressaltou que o 

relatório foi conclusivo, que será oportunizado a todos, onde o resultado foi de que de fato 

há fortes suspeitas e inúmeros indícios de irregularidades nos contratos administrativos 

firmados através das licitações da PROLAR com a empresa DF System, cujo grupo 

empresarial abriga a CIDATEC que também contatou com a AMTT. Em aparte o 

Vereador Julio Küller registrou haver participado de todas as oitivas, depoimentos e 

análise de informações, parabenizando todos os demais membros pelo extenso trabalho. 

Ressaltou que os apontamentos foram apresentados, tendo sido avisadas as esferas que 

tem de tomar providências, cobrando ao Poder Executivo que cancele imediatamente o 

contrato que está sendo oneroso para Ponta Grossa, o qual foi considerado nulo por todos 

os membros da CPI, ilegal e causando prejuízos aos cofres municipais, onde as pessoas 

que foram multadas podem entrar na justiça e requerer a sua devolução, mais uma vez 

alertar a prefeita municipal desse erro. O Vereador Filipe Chociai, ocupando a presidência 

nesta oportunidade, informou referente a cópia do relatório final da referida CPI, conforme 

a manifestação da Diretoria do Processo Legislativo já está disponível na INTRANET, na 

pasta geral, denominado "relatório final CPI ESTAR DIGITAL 2.021" VEREADORA 

MISSIONÁRIA ADRIANA, citou o Salmo 15 "Senhor quem habitará no teu tabernáculo? 

Quem anda com sinceridade, quem pratica a justiça, aquele que não difama com sua língua 

e nem faz mal ao seu próximo". Endossou as palavras ditas pelo Vereador Léo 

Farmacêutico, quanto a postura ilibada na participação da CPI DO TRANSPORTE 

COLETIVO, quanto às suas atitudes e decisões, partindo do princípio que são tomadas 

em conjunto direcionadas por um jurídico que tem conhecimento, destacando que todos 

os membros da CPI são pessoas idôneas que estão dedicando seu tempo, até fora de horário 

para realizarem seu melhor. Pediu confiança à população naquilo que estão realizando 

enquanto membros da referida CPI, não obstante postergarem sim a quebra do sigilo fiscal 

para garantir a proteção de dados em cumprimento de lei. Não admite que se coloquem 

dúvidas à sua postura. Falou de sua preocupação com o que está acontecendo nesta Casa, 
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solicitando à Procuradoria da Mulher que se torne realmente uma realidade, fazendo 

menção à funcionária que foi agredida com gritos, pessoas se sentindo acuadas, 

ressaltando que todos devem ser tratados com respeito e educação, considerando 

inadmissível qualquer agressão a servidor deste Legislativo. Deseja o respeito pelas 

mulheres nesta Casa "Tudo começa num grito, depois passa num empurrão e acaba numa 

agressão e Deus nos livre e guarde coisas piores". VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO, agradeceu a todos pela lembrança de seu aniversário. Citou Eclesiásticos, 3 que 

diz que há um tempo determinado para todas as coisas, "há tempo para todo o propósito 

debaixo do céu, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar 

e tempo de colher o que plantou", acreditando que tem de primeiro de tudo fazer o bem, 

ser sinceros corretos. Relatou que sofreu muitas perseguições enquanto parlamentar 

atuante, onde fica triste no meio do caminho, porém seu foco é defender a família, sendo 

exemplo dentro de sua casa, da igreja ao qual é pastor, e dentro da sua comunidade. O que 

faz na sua casa, na igreja, ao qual é pastor, aqui dentro, na rua é a mesma coisa. Agradeceu 

pelo dom da vida, hoje completando quarenta e cinco anos. Irá continuar lutando pelo 

maior patrimônio, a família. Parabenizou pela passagem do dia do gaúcho e do 

Funcionário Público, estendendo a todos os colaboradores desta Casa, à seus 

companheiros de farda da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia 

Rodoviária, Força de Segurança, Guarda Municipal, todos os profissionais de saúde, 

professores, gestores, merendeiras, pedindo bênçãos para todos. Lembrou de seu amigo 

Vilmar, ex-servidor desta Casa de Leis que faleceu a pouco tempo, pedindo que deus 

abençoe sua família. Lembrou haver parabenizado através de moção de aplauso seu amigo 

Maicon, policial pastor do Ministério Maná. Falou novamente da AME pelos seus 60 anos, 

com evento maravilhoso realizado, abençoando a cidade, sendo papel da igreja, 

destacando a atuação do Pastor Moisés, por sua experiência vivida, todos os pastores, 

padres, diáconos da igreja católica, Bispo Dom Sérgio, que tem se preocupado com a 

população, se empenhando com a pandemia. VEREADORA JOCE CANTO: parabenizou 

ao Presidente do SINDISERV, Roberto Ferensovicz e todos os servidores e ainda a 

Senhora Prefeita Municipal por ter voltado atrás, concedendo até dezembro o adicional de 

insalubridade para os servidores da saúde, após uma luta árdua. Como representante do 

povo, em exercício da função de fiscalizar, disse que tem procurado desempenhar com 

muita responsabilidade, e hoje realizou denúncia ao Ministério Público, através da Décima 

Primeira Promotoria de Saúde e para a Procuradoria Seccional Federal em decorrência de 

auditoria realizada pelo corpo técnico da Terceira Regional de Saúde, em razão da 

descontinuidade dos serviços prestados pelo Hospital Municipal Amadeu Puppi e do 
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remanejamento de serviços prestados sem prévia autorização, cuja auditoria em questão 

concluiu que muitos dos serviços prestados pelo referido hospital e Upa Santana 

encontram-se com anomalias e que tais constatações colocam em risco o atendimento 

correto dos pacientes que buscam auxílio em saúde. Outro fato constatado por essa 

auditoria diz respeito a cobranças indevidas dos serviços não realizados e que foram 

contratualizados e pagos pelo SUS. Também em sua denúncia, que está na auditoria, que 

estará encaminhando aos demais pares, consiste várias irregularidades, anomalias das 

quais citou: ausência de licença sanitária de ambos Hospital Amadeu Puppi e Upa Santana; 

ausência de alvará de localização e funcionamento; ausência de CNPJ; ausência de 

registro do diretor técnico no CRM; ausência de certidão de responsabilidade técnica do 

COREN/PR fixada conforme legislação; constatação que o Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde não está conforme regulamentação; endereço complementar 

com duplicidade no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, 

significando que a UPA SANTANA não é upa, mas Pronto Atendimento do Hospital 

Amadeu Puppi, que somente foi retirado o pronto atendimento e colocado em outro 

endereço, sendo a mesma uma grande enganação política; também consta ausência de 

serviços contratados com o Estado do Paraná; inconsistência no senso hospitalar; 

diferença entre leitos cadastrados e leitos auditados - menos leitos do que os oferecidos; 

tomógrafo inoperante; estrutura física precária com presença de mofos, infiltração, móveis 

quebrados e com ferrugens; ainda carrinho com emergência incompleto; direcionamento 

de profissionais inadequado para atender a demanda; falha na identificação da pulseira do 

paciente e ainda ausência da resposta para o gestor estadual do contrato - a Prefeita e 

Fundação Municipal de Saúde não prestaram esclarecimentos, ao todo foram sete ofícios 

que deixaram de ser respondidos. Acusou também haver profissional com CRM cancelado 

e prestando serviço, sendo crime previsto no Código Penal, por exercício ilegal da 

profissão, falsidade ideológica, assim como profissional ausente na escala de cirurgia 

geral. Escala contratada que não estava sendo cumprida no momento da auditoria. Entende 

diante de tais fatos, estando propondo a realização de uma COMISSÃO ESPECIAL DE 

INVESTIGAÇÃO para apurar, quanto à UPA SANTANA, para que o Executivo tome as 

providências. Em aparte, Vereadora Josi do Coletivo, considera tal fato uma das maiores 

bombas da gestão da Prefeita Elizabeth Schmidt, dizendo que o Mandato Coletivo apóia 

a instalação da referida CEI, onde não podem se calar. Encerrando, Joce Canto 

parabenizou a fala da Missionária Adriana, com relação à Procuradoria da Mulher e pediu 

ao Presidente para que possam trazer a mesma para esta Casa. VEREADOR LEANDRO 

BIANCO, ficando consignadas suas palavras na íntegra, como seguem: "Uma boa tarde 
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Senhor Presidente, os vereadores que compõem a Mesa, vereadoras, vereadores, imprensa, 

funcionários que nos acompanham agora, os munícipes que estão conectados, uma ótima 

tarde. Senhores, nós vamos falar de algumas coisas muito sérias que aconteceram na 

última sexta-feira, nós tivemos, como já foi dito pelo Vereador Léo, pela Vereadora 

Missionária, uma reunião da CPI DO TRANSPORTE COLETIVO para deliberarmos 

sobre o prosseguimento do pedido de informações sobre dados bancários e fiscais dos 

sócios e diretores da empresa, onde por quatro votos a um foi deliberado pela suspensão 

ali do requerimento, uma suspensão temporária. Por diversos documentos que foram 

encaminhados pela VCG e estão pendentes de análise e ainda estamos nas fases ou na fase 

de oitiva. Eu tenho que falar que o Vereador Geraldo sempre contrariado age de forma 

individualista, como se todos fossem seus inimigos, não sabendo lidar ou se sujeitar com 

decisões democráticas. O Vereador faltou com a verdade para a imprensa em suas redes 

sociais, dizendo que os membros desistiram de solicitar a quebra do sigilo bancário e 

fiscal, onde na verdade houve uma suspensão temporária, atenção imprensa, houve uma 

suspensão temporária. Solicitaremos ao Presidente da Câmara, Vereador Daniel Milla via 

ofício para que determine ao Setor Jurídico e emissão de parecer sobre a aplicabilidade, 

vigência e eventuais implicações decorrentes à LPD, Lei de Proteção de Dados, Lei 

13.709/18. Na mesma reunião senhores e senhoras, o vereador renunciou a seu posto de 

membro da CPI e saiu a realizar suas postagens caluniosas e difamatórias contra os demais 

integrantes da CPI. Estamos estudando a possibilidade de processarmos o vereador, pois 

entendemos que o parlamentar tem que ter responsabilidade e no mínimo respeito por seus 

colegas. Infelizmente, com tristeza digo isso, parte da imprensa e parte da população pensa 

que a Câmara é um circo, pensa que nós estamos aqui de brincadeira, justamente por essas 

postagens, justamente por essas atitudes que jogam a população contra os vereadores, 

como se fossem corruptos, como se fossem pessoas com uma índole ruim, como se 

tivessem interessados em tirar proveito do cargo que ocupamos, o que não é verdade. 

Como já disse o Vereador Léo, a Vereadora Missionária e eu reafirmo isso, estamos 

trabalhado com ética e procurando andar, agir dentro da legalidade. Dentro da legalidade. 

O Vereador postou que ele saiu porque não concorda com o que é errado, mesmo que 

houvesse algo errado, que não há, será que  a atitude seria sair, abandonar? Isso não é 

atitude de um herói, isso é atitude de covardia, pois deveria ficar para fazer se tornar certo. 

Mas fazer o que? Mas o pior de tudo isso, Senhores e Senhoras, tudo isso que já foi citado, 

no mesmo dia, sexta-feira passada ele gritou e foi mal educado com uma funcionária desta 

Casa. Ele gritou e foi mal educado com uma mulher. Olha aí, Vereadora Joce, Vereadora 

Josi do Coletivo a importância dessa procuradoria, está aí um caso que deveria ser 
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analisado por essa procuradoria. Uma funcionária desta Casa foi tratada a gritos, foi 

tratada a gritos por um parlamentar. Gritou e foi mal educado com uma mulher. Alguma 

coisa deve ser feita Senhor Presidente, para que esse vereador pare com esse 

comportamento infantil e mal educado. Nesta Casa ele já xingou um colega, o caso está 

na Corregedoria, esperamos que a corregedoria, o corregedor marque uma reunião com a 

corregedoria, os membros da corregedoria para analisar essas questões. Ele já desrespeitou 

o presidente desta Casa, mandando ir dormir entre outras coisas, e agora gritando e 

tratando mal uma servidora, uma mulher, além de tantas outras coisas que ele fez. Eu acho, 

isso é uma opinião minha, eu acho que o vereador vive um mundo de faz de conta, onde 

só ele é o herói e ninguém presta. Imaginou ser o Governador, dizendo que queria comprar 

vacina da Rússia, até hoje nada. Imaginou ser o presidente da Câmara, querendo exigir e 

tal, apresentando projetos que são competências da Mesa Executiva. Na eleição da Mesa 

não conseguiu nem os votos dos colegas de partidos, teve dois votos, se não me engano. 

Mas deixa para lá, Presidente, o caso dessa servidora deve ser analisado. Vereador não é 

melhor do que ninguém, pelo contrário, tem uma responsabilidade maior, pois é 

representante do povo. Não pode sair por aí gritando e tratando mal as pessoas, 

principalmente uma mulher. O vereador esqueceu que um dia ele trabalhou como 

estagiário nesta Casa. O servidor, né? Que foi maltratado um dia, como estagiário, ele 

mesmo disse isso aqui, hoje é vereador. Quem garante que essa servidora amanhã não 

possa estar aqui também, representando o povo? Esse assunto eu encerro, falando agora 

do mais importante, nós protocolamos na semana passada um projeto de lei nº 246, eu, o 

Vereador Felipe Passos, o Vereador Julio Küller, que dispõe sobre a obrigatoriedade das 

instituições de ensino públicos e particulares do Município de Ponta Grossa disponibilizar 

cadeiras de rodas para o uso de alunos ou pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida. Nós vamos explicar na seqüência nas redes sociais também esse projeto, quando 

for discutido nesta Casa, vamos apresentar aqui os argumentos necessário para aprovação, 

o que eu considero ser uma lei muito importante que vai colaborar para a acessibilidade. 

Obrigado Senhores, uma boa semana, que Deus abençoe a todos". Manifestando-se em 

questão de ordem, o Vereador Geraldo Stocco solicitou para constar na íntegra o 

pronunciamento do Vereador Leandro Bianco, esperando que a "denúncia mentirosa" vá 

para a corregedoria, seja verificado, considerando um absurdo, lamentando o fato de uma 

comissão inteira se arrepender do que fez e querer jogar mais uma vez contra o seu 

mandato, esperando que seja verificado e averiguado tudo o que o mesmo falou. Também 

em questão de ordem, o Vereador Leandro Bianco disse ter em mãos o requerimento que 

foi apresentado e protocolado na Casa, pela funcionária a qual citou em suas palavras, 
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onde apresenta testemunhas que comprovam o que aconteceu. O Senhor Presidente 

informou que está tomando conhecimento dos fatos nesta data e posteriormente irá ver o 

que compete à Mesa Executiva ou através da Corregedoria ou esferas privadas, enquanto 

que até o momento não pode dar nenhuma opinião por não ter em mãos os documentos. 

Foi colocado em discussão, tendo sido aprovado requerimento de lavra do Vereador 

Geraldo Stocco, solicitando a consignação na Ata dos Trabalhos da presente Sessão, a 

íntegra do pronunciamento do Vereador Leandro Bianco, proferido no horário destinado 

à Comunicação Parlamentar. Encerrada a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a 

ORDEM DO DIA - EM REGIME ESPECIAL, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 02/21 (Vereadora Joce Canto), promove alteração na Lei Orgânica 

do Município de Ponta Grossa, definindo critérios para elaboração da LOA, introduzindo 

as emendas impositivas em seu conteúdo e dá outras providências: APROVADO, nos 

termos do Substitutivo Geral apresentado pela COMISSÃO ESPECIAL, com votos 

favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 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 e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Paulo Balansin. EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 142/21 (Vereadora Joce Canto), denomina de 

Professora LUCIANE APARECIDA a Rua nº 03, do Loteamento Residencial Cidalta I, 

Bairro Boa Vista, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Paulo Balansin. PROJETO DE 

LEI Nº 182/21 (Vereador Léo Farmacêutico), promove alterações na Lei nº 12.854, de 

04/08/2017, conforme especifica: APROVADO, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Paulo Balansin. PROJETO DE 

LEI Nº 199/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional 

especial no valor de R$ 28.643,48, e dá outras providências: APROVADO, ficando 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Paulo 

Balansin. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 182/20 (Poder 

Executivo), dispõe sobre a logística reversa de embalagens recicláveis, poliestireno e 

resíduos volumosos comercializados no Município de Ponta Grossa: RETIRADO PARA 

VISTAS, por dez dias, a pedido do Vereador Filipe Chociai. PROJETO DE LEI Nº 205/21 

(Poder Executivo), altera a Lei nº 8.524, de 11/05/2006: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede 

Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo 



 

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

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

Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, 

Julio Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Paulo Balansin. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 451, 452, 453, 454, 455, 

456/21, do Vereador Felipe Passos; 457, 458, 460/21, da Vereadora Joce Canto; 459/21, 

do Vereador Ede Pimentel; 461, 462, 465/21, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 463, 

464/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 466/21, do Vereador Paulo Balansin e 

Indicações nºs 1299/21, do Vereador Celso Cieslak; 1300, 1326, 1332/21, do Vereador 

Dr. Erick; 1301, 1303, 1321, 1330, 1337/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 1302/21, do 

Vereador Felipe Passos; 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1311, 1312, 1313, 1314, , 1315, 

1316, 1317, 1318, 1320, 1322, 1323, 1324, 1325, 1335/21, da Vereadora Joce Canto; 

1309, 1310/21, do Vereador Geraldo Stocco; 1319/21, do Vereador Ede Pimentel; 

1327/21, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 1328, 1329/21, do Vereador Dr. Zeca;  

1331/21, do Vereador Leandro Bianco; 1333, 1334/21, do Vereador Jairton a Farmácia; 

1336/21, da Vereadora Josi do Coletivo. Inscreveram-se para o uso da palavra no 

PEQUENO EXPEDIENTE os Vereadores EDE PIMENTEL, passando ao Vereador 

Geraldo Stocco, o qual comunicou à toda a imprensa o motivo de sua saída da Comissão 

Parlamentar de Inquérito da qual propôs e foi protocolada sem sua assinatura, porque na 

primeira reunião a mesma aconteceu com sua ausência e protocolaram, desde então está 

constado em Ata, onde fala sobre a importância de solicitarem a quebra do sigilo 

financeiro e bancário da empresa Viação Campos Gerais e seus sócios, para verificarem o 

motivo de não terem pagados seus funcionários, porque essa planilha de custos e gastos é 

tão alta. Lamenta o fato da referida CPI ter perdido a oportunidade, onde postergar, 

esperar, enquanto a tarifa está indo a oito reais, no momento que tinha chance e 

oportunidade de trazer transparência para a cidade de Ponta Grossa. Espera que o façam 

na próxima reunião. Destacou como outro fator, o fato da empresa ter contrato com um 

dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, crendo que talvez isso, se até não forem 

comprovados que não tem interesses em não pedir a quebra de sigilo, aí acredita. 

Esclareceu que saiu da referida comissão num ato de não compactuar com esse tipo de 

atitude, com lentidão, onde não pode esperar e tomará outras atitudes judicialmente. DR. 

ERICK, parabenizou a Prefeita Municipal pela sanção da Lei nº 14.038 de sua iniciativa, 

que dispõe sobre a regulamentação da farmácia solidária, em parceria com o Vereador 

Daniel Milla Fraccaro e agora está estudando fórmulas de implantação na prática no 

Município. Parabenizou ao Secretário de Meio Ambiente André Pitella pelo trabalho 

ontem realizado no Lago de Olarias, em parceria com IATE e representantes do Parque 
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de Vila Velha, estendendo a toda a equipe pelo trabalho de doação de mudas nativas de 

árvores, também o plantio na região. Em relação à saúde, agradeceu ao Secretário Rodrigo 

Manjabosco pela sensibilidade e também à Senhora Prefeita Municipal em ter dado 

ouvidos à luta dos trabalhadores da saúde, estendendo o adicional de insalubridade até o 

mês de dezembro. Agradeceu ao secretário, por acolher a equipe em seu gabinete para dar 

andamento no processo pela melhoria da saúde na região do Santa Paula e unidades 

básicas de saúde. Apelou à Comissão de Saúde em relação a UPA SANTANA, dizendo 

que precisa ser avaliada, necessitando de soluções, tendo certeza da disposição do 

Secretário e Prefeita Municipal. Utilizando também da palavra, o Vereador Felipe Passos 

salientou a Lei Estadual 20.443/20, que prevê a reserva em cada concurso seletivo, para 

ingressos nos cursos de graduação e pós-graduação por curso e turno, respeitando a 

quantidade já concedida com o mínimo de cinco por cento para estudantes portadores de 

deficiência, registrando suas considerações nesse sentido, citando universidades que 

precisam se adequar de forma urgente, considerando que os processos seletivos já estão 

sendo realizados. Irá realizar nesse sentido pressão com outros deputados que já sabem do 

rigor dessa lei, pedindo as universidades de Ponta Grossa que se detenham nessa atenção. 

Agradeceu e parabenizou Dr. Erick, pelo ônibus da saúde. JULIO KÜLLER, para falar de 

notícia triste, onde o Procurador Geral da República encaminhou e defendeu ao Superior 

Tribunal Federal, para que o uso de LIBRAS em concurso seja extinto e que as pessoas 

surdas não tenham esse privilégio e possibilidade de prestar concurso público a níveis 

nacional, estadual e municipal com seus recursos próprios, dizendo que o surdo não lê e 

compreende completamente como todos fazem, considerando importantíssima essa 

alteração, solicitando aos nobres colegas que assinem moção de apelo ao STF para que 

não aceite essa sugestão do Procurador Geral, Sr. Augusto Aras. Agradeceu ao Governo 

Municipal pela colocação de mais um veículo para transporte de pessoa com deficiência 

no Ginásio para Deficientes, onde estava causando transtornos e seu pedido foi atendido. 

Com relação ao oxigênio, acreditando que muitos vereadores tem sido procurados, onde 

tem atrasado demais para as pessoas que estão saindo de internamento e precisam desse 

instrumento em suas casas. Lembrou que quando era autorizado pela Prefeitura, era no 

máximo quarenta e oito horas, agora que tem que passar pela Regional de Saúde, 

demandando seis dias. Disse que esse atraso na entrega está sendo burocrática, fazendo 

com que pessoas demorem a retornar a seus lares, e ocupem leitos que são importantes 

aos que estão esperando, alertando ao governo municipal e secretaria estadual de saúde 

para que agilizem essa situação. JOSI DO COLETIVO, para relatar a passagem do dia de 

ontem dezenove de setembro, citando a figura de Paulo Regis Neves Freire, educador, 
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filósofo brasileiro, considerado um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia 

mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica, patrono da 

educação brasileira, reconhecido no mundo inteiro, aclamado em Havard, no entanto não 

recebeu uma nota sequer pelo atual e obsoleto Ministério da Educação, o homenageando 

pelos cem anos que teria completado de vida, indagando a quem a pedagogia freirana 

amedronta? Independente da resposta, citou que o conservadorismo repele Paulo Freire, 

não porque representa revolução na educação apenas, mas por ter mostrado às mazelas 

sociais, ter enxergado os miseráveis, como afirma a pesquisadora da UNICAMP Rosa 

Nunes "Quanto mais tivermos seres pensantes, menos isso é interessante para quem está 

no poder". Destacou que Paulo Freire não morreu, vive e é semente para os educadores, 

Viva Paulo Freire e viva a pedagogia crítica. Outro momento, em nome do PSOL e 

oposição, reforçou os parabéns aos trabalhadores da saúde, que demonstraram que com 

luta, união e mobilização conquistam aquilo que cabem, demonstrando força. Parabenizou 

o Presidente do SINDISERV pela demonstração de garra e luta, que vale a pena se 

mobilizar. Joce Canto, usando da palavra, pelo Bloco de Oposição, solicitado pela 

Vereadora Josi do Coletivo, registrou que faltam 467 dias para Ponta Grossa estar cem 

por cento asfaltada. Também utilizou da palavra  pelo referido bloco o Vereador Izaias 

Salustiano, para comunicar que está tomando providências em elaborar Moção de 

Sugestão Legislativa, à Prefeita Municipal, para que desenvolva estudos no sentido de 

viabilizar a construção de um CEASA na cidade de Ponta Grossa. Destacou que com a 

cidade tendo a maior maltaria do Brasil, ao lado de tantas indústrias que estão se 

instalando, vê de fundamental importância a construção do mesmo para atender a região 

dos Campos Gerais, valorizando o pequeno produtor de horti fruti cultura. FILIPE 

CHOCIAI,  para destacar a resposta da prefeita no diálogo com o servidores da saúde e 

sindicato, onde incumbia somente a mesma tomar essa decisão de optar pelos pagamentos, 

ocasião em que chegaram a um entendimento que será pago até o final do ano, deixando 

seus cumprimentos à Prefeita Elizabeth Schmidt. Também deixou registro com o Projeto 

da Vereadora Joce Canto, considerando importante para a cidade, quanto as emendas 

impositivas aprovadas na presente sessão, através do Projeto de Emenda à LOM nº 02/21. 

Léo Farmacêutico, parabenizou a prefeita por dar atenção na área de saúde, entrando num 

consenso, atendendo a reivindicação dos servidores. Falou sobre o oxigênio, relatando 

pedidos feitos no dia três de setembro sem previsão para os pacientes que estão indo para 

casa, segundo a Regional de Saúde. Deixou seus parabéns, pedindo bênçãos pelo 

aniversário do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Em questão de ordem, Vereador Felipe 

Passos solicitou a inclusão na próxima ordem do dia dos projetos 163/21 e 255/20, sendo 
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informado pela presidência que irá verificar a situação dos mesmos. Não havendo mais 

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

Vereadores para a próxima a realizar-se no dia vinte e dois de setembro do ano em curso, 

no horário regimental, cuja Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores. 

Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, supervisionei a redação da presente Ata, a 

qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala 

das Sessões, em vinte de setembro de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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