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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 22/09/2021 

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) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

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

Municipal de Ponta Grossa. 
 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Comenta que no início desse ano solicitou a abertura de uma 

CPI por saber que a VCG não é transparente com o município de Ponta Grossa, que possui tarifa alta e não é 

um transporte de qualidade apropriada, que a CPI iniciou com os demais membros lhe dando uma rasteira, 

quando foi excluído da relatoria, que não foi chamado para a abertura da CPI a qual pediu, posterior a isto, 

continuou na CPI e desde a primeira reunião pediu a quebra de sigilo bancário e fiscal da VCG e de seus 

diretores, que duvida que os membros da CPI leram todos os documentos que possuíam a disposição, que o 

mandato próprio fiscalizou, que chegou um momento da investigação que ou se acionava a justiça pedindo a 

quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa e seus sócios para  verificar a movimentação financeira e foi 

decidido que não era o momento dessa ação, que se acovardaram e por isso saiu da CPI do transporte coletivo, 

que sua assinatura tem honra que o transporte coletivo é um tema importante para a cidade, que todos devem 

investigar, desde 2017 acionou a justiça mostrando que a VCG não presta as informações corretas para a cidade, 

que foi vencido em primeira  instancia, decidido que não havia transparência, mas perderam na segunda e por 

isso tiveram medo de acionar a justiça, que a CPI tem amparo jurídico e legal, que trouxe jurisprudência dentro 

da CPI, mas ainda  assim não quiseram, que quando traria o respaldo jurídico já estavam com a decisão tomada 

e decidiram que deveriam parar de investigar, que a CPI acabará em “Pizza”, e que por usar a tribuna e por ser 

transparente é colocado mais uma vez na corregedoria, que desejam censurar o mandato, que quando era 
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estagiário foi quando surgiu a vontade de ser vereador, que havia muitas pessoas boas, mas via coisas que não 

devia acontecer na política e que poderia brigar por isso mas que na hora de fiscalizar de verdade fogem, não 

trabalham por interesses próprios decidiram não acionar a justiça contra a VCG, que manda na cidade e em 

muitos vereadores, que mandou requerimento ao presidente da casa questionando um Realised que saiu com 

mentiras de dentro da câmara municipal, que foi conversar como pessoa normal mas  partiram pra calunia, 

difamação e será acionado a  justiça, que todos responderão por seus crimes, pois está para trabalhar pela cidade 

de Ponta Grossa, qie fica  triste que um presidente de uma CPI utilize-se de uma Câmara Municipal, de uma 

funcionaria em comissão para atacar o mandato, que tudo será respondido na justiça, depois das diárias e de 

sair da comissão choveu denúncias. 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Celebra  pelos mais de 95% de vacinação do município, e ao sucesso da 

campanha de vacinação, uma das mais bem organizadas e estende o cumprimento a todos os profissionais da 

saúde, e celebra a vitória dos trabalhadores da saúde sobre a manutenção dos 20% dos profissionais de 

insalubridade, pois a pandemia não acabou, parabeniza a sensibilidade da prefeita e do secretário, que ontem 

foi celebrado o dia da arvore, que fala sobre o meio ambiente pois isso envolve a saúde pública, pôr o ser 

humano ser biológico e que sem respeito ao meio ambiente não existe saúde, que a pandemia surgiu através de 

um desiquilíbrio entre os homens e os animais, que hoje esteve na inauguração no centro de triagem de animais 

silvestres, um projeto que visa o resgate e o estudo de animais silvestres e de eventuais zoonoses que podem 

afetar o município, que todo o conjunto é uma questão de meio ambiente, que se deve cuidar do planeta para 

garantir a própria  sobrevivência, em relação a cultura comenta que essa semana inicia o projeto setembro em 

dança onde parabeniza todos os envolvidos, e cumprimenta todos os integrantes da banda Lira dos Campos, 

que a arte foi a única companhia de muitos durante a pandemia, fundamental para acalmar os ânimos, que a 

banda já possui 70 anos, que já formou mais de 700 músicos e que está com nova roupagem, e c comenta sobre  

o caminhão da cultura e que a cultura da cidade nasceu da periferia e que com essa gestão a mesma está 

retornando a suas  origens, parabeniza a todos os músicos da banda Lira dos Campos, agradece a secretaria de 

meio ambiente pelo apoio e se põe à disposição  a respeito da  investigação em relação ao UPA Santana, que 

se sente na obrigação de fazer isso e averiguar. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta sobre a CPI do Estar, que deseja trazer de forma 

mais didática para melhor compreensão, reforça a gravidade do constatado pela CPI, comenta que houve três 

seguimentos de investigação, a AMTT, a Prolar, e a CPI anterior, esta última que resultou na investigação de 

alguns vereadores, que foi feita 16 reuniões, 14 oitivas e mais de 10 indiciamentos, indicio de direcionamento 

do contrato do Estar Digital e Prolar, que chegou-se a conclusão que tudo iniciou na Prolar, cargos 

comissionados do alto escalão do governo atual e do anterior, diferença da última CPI foi o apontamento de 

tudo o que deveria ter sido apontado na CPI anterior sobre o Estar e mais sobre a Prolar, que utilizaram se dos 

mesmos materiais da CPI anterior, garante que tiveram o máximo da seriedade e nenhum membro sairá preso 

ou investigado, comenta que há indícios de esquemas na Prolar com direcionamentos de contratos, ou seja 

fazer uma licitação já sabendo quem será o vencedor, cita exemplo que a proposta inicial da empresa custava 

aproximadamente 500 mil reais, enquanto a segunda colocada custaria aproximadamente 800 mil reais, 

posteriormente para dar continuidade no projeto com a necessidade dos Postos de Vendas, então a empresa 

precisou ser novamente contratada então houve inexigibilidade, não necessitando de licitação, o valor foi 2,4 

milhões, que a licitação foi ganha e não foi entregue o código fonte assim garantiu a continuidade do contrato 

com o valor equivalente a 5 vezes, que se comparar com Campo Largo foi pago em cada posto de venda 279,00 

reais enquanto em Ponta Grossa os postos de vendas custavam cada por 880,00 reais, a respeito da Prolar foi 

constatado cinco irregularidades, são, projeto básico posterior ao orçamento, duas empresas com sócios comuns 

em carta convite, o que não é permitido pelo tribunal de contas, cadastro incompatível com a atividade, a 

empresa contratada prestava serviço de odontologia, todo o processo ocorreu no mesmo dia, e o parecer jurídico 

por advogado sem vínculo com a prefeitura, e a CPI pretendeu resgatar a credibilidade da câmara, que a prefeita 

prometeu responde de forma breve e que espera que a resposta seja efetiva se não o mandato estuda a 

possibilidade de ingressar com ação popular para anular contrato  exigir a restituição dos valores, que a prefeita 

está tendo essa segunda chance já que fazia parte do governo anterior, comenta  sobre responsabilidade política 

e que cabe a ela assumir, que se trata de um esquema feito pelo alto escalão desse grupo político. 
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VEREADOR JULIO KULLER(MDB): Inicia falando sobre os índices de vacinação,  e que gostaria de falar 

sobre a sansão da lei das Xepas, que essa lei atrasou um pouco e ainda não foi regulamentada e pede que a lei 

seja regulamentada, que a justificativa que dão é que está se encerrando a primeira dose mas que na segunda 

dose tambem há sobras e que quanto ante vacinar as pessoas antes poderá se livrar desse vírus, que é um avanço 

ter votado o projeto mas pede agilidade para que a prefeitura regulamente isso, que cobrara para que isso seja 

feito o mais rápido possível, comenta tambem sobre projeto de hoje o qual pede  voto de todos apesar do mesmo 

chegar tarde, o projeto diz sobre que aquele que escolhe a vacina fique em último lugar na lista de  chamada, 

pois pessoas estavam tentando escolher qual tomar, reforça pedido de voto nesse projeto para normatizar a 

cidade com relação a vacina pois haverá outros desafios pela frente que países vacinados tem sofrido, comenta 

sobre grave problema das pessoas que recebem alta dos hospitais mas devem ir pra casa adaptada com oxigênio, 

que agora demora dias para se receber o oxigênio e não recebe alta e isso atrapalha a vaga de alguém que 

necessita de uma transferência e está aguardando a vaga, concede parte ao vereador Léo Farmacêutico (PV), 

que comenta sobre ter recebido reclamação de espera de 23 dias, pessoas que a orientação é voltar para o 

hospital, que é situação fácil de resolver e deixa apoio a esse pedido. Com a palavra vereador Júlio Kuller 

(MDB), reforça que além de se estar correndo riscos essas pessoas estão ocupando vagas de pessoas que estão 

aguardando vagas e não conseguem. É concedida a palavra ao vereador Divo, o qual informa que  

responsabilidade é do hospital que o paciente não pode ser liberado do hospital sem possuir estrutura, reforça 

que  processo está demorado e comenta que o protocolo atualmente está indo para a terceira regional que manda 

para o município que quem está liberando para a terceira regional, pois esta que libera, com a palavra 

novamente o vereador Júlio Kuller (MDB), comenta que faz esses apontamentos na intenção que as pessoas 

responsáveis por isso se coloque no lugar das pessoas internadas que não veem a hora de retornar para casa, e 

que está coberto de razão o hospital de não liberar porem atrapalha pessoas que estão na fila esperando um 

internamento porem a pessoa que já recebeu alta não possui equipamento, que algo está  errado e pede as 

pessoas responsáveis que possam dar mais agilidade. 

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO(PV): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO(PSC): Comenta sobre as especialidades, comenta sobre as crianças 

aguardando o neuropediatra, que a espera  é de mais de 3 anos e que como mãe não consegue aceitar, que esse 

direito fundamental é muito importante, pede a todos para que se faça um pacto pela saúde das crianças, que 

esse medico possibilitaria que essas crianças tivessem vidas como as demais crianças, comenta que muitas 

famílias não conseguem arcar com os custos de uma consulta, traz números referente a esse problema, que 

seria necessário 21 anos para zerar a fila de consulta para neuropediatra e não há profissional pelo sistema, que 

é necessário uma solução, que não importa a quem pertence a responsabilidade é necessário uma solução, que 

a deputada Mabel fez pedido de informações para saber o motivo dessa quantidade de crianças em fila de espera 

no município, sugere e questiona sobre a viabilidade da telemedicina pois muitas crianças precisam de laudos, 

e por isso essas crianças precisam de consultas com neuropediatras, e que ja viu outros vereadores cobrando 

nessa área, concede a palavra ao vereador Felipe Passos (PSDB), que reforça a importância desse assunto e 

que achou interessante fazer projeto referente a essa tele medicina, como forma de que vire lei.  Com a palavra 

a vereadora Joce Canto (PSC) comenta sobre conversar com a secretaria a fim de identificar a possibilidade 

técnica da tele medicina o que não se pode é deixar passar esse tempo de espera para o atendimento dessas 

crianças. É concedida a palavra ao vereador Dr. Erick (PSDB), Reforça ser uma ideia muito interessante e que 

é uma ferramenta já regulamentada e permite a consulta a distância, que cabe um recurso que seja para a 

primeira consulta já é melhor do que nada, com a palavra vereador Júlio Kuller (MDB), que comenta que 

muitas crianças utilizam medicamentos controlados e necessitam de receitas e não conseguem por falta de 

especialista, comenta ter projeto de lei que fala sobre a tele medicina que dá a possibilidade dessas crianças 

erem atendidas, pede celeridade na aprovação desse projeto. Com a palavra novamente a vereadora Joce Canto 

(PSC), a qual reforça a sugestão a fim de se utilizar a telemedicina na neuropediatria. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADORA MISSIONARIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 22/09/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 205/2021: 

Altera a Lei nº 8.524, de 11/05/2006. 

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

_________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 255/2020: 

Dispõe sobre a criação, através de convênios, do aplicativa “PG Materna” no âmbito do Município de Ponta 

Grossa. 

  

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

                         CFOF    - Favorável, observada a Emenda de Redação da CLJR 

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

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

  

EMENDA MODIFICATIVA, de autoria dos Vereadores Julio Küller e Joce Canto (Aprovado) 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF     - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CSAS    - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 81/2021: 

Autoriza o Poder Executivo a anuir no negócio jurídico de alienação do imóvel objeto da matrícula nº 47.205, 

do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável, vencido o Voto da Vereadora Josi do Coletivo que apresenta voto 

em separado, manifestando-se contrariamente à aprovação 

Pedido de Vistas por 01 dias, vereador Dr. Erick (PSDB), Aprovado – 16 Votos Favoráveis 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 109/2021: 

Denomina de TRAVESSA DOS SEVEROS a Travessa situada entra a R. Cornélio Procópio e a R. Astorga, 

Bairro Nova Rússia, neste Município. 

  

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

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

Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 143/2021: 

Autoriza o Poder Executivo a inserir no fim da fila de vacinação aquele que recusa o imunizante por conta do 

laboratório de origem no Município de Ponta Grossa e dá outras providências. 

  

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

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         CSAS    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

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

 

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 203/2021: 

Declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Glacy Carmargo 

Sêcco - Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CECE   - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 204/2021: 

Declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação Infantil 

Maria Sirlei Machado. 
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PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CECE   - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 467/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Vitor Tavares atleta paralímpico de parabadminton, 22 anos, por sua participação nas Paralimpíadas 

de Tóquio de 2020. 

  

Nº 468/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Ronan Cordeiro atleta paralímpico de triatlo, 24 anos, por sua participação nas Paralimpíadas de 

Tóquio de 2020. 

  

Nº 469/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Andrey Muniz de Castro atleta paralímpico tiro ao arco, 24 anos, por sua participação nas 

Paralimpíadas de Tóquio de 2020. 

  

Nº 470/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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Dirigida a Edwarda Dias atleta paralímpica de vôlei sentado, 22 anos, por sua participação nas Paralimpíadas 

de Tóquio de 2020. 

  

Nº 471/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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

Paralimpíadas de Tóquio de 2020. 

  

Nº 472/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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

Tóquio de 2020. 

  

Nº 473/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Daniel Jorge da Silva, atleta paralímpico de vôlei sentado, por sua participação nas Paralimpíadas 

de Tóquio de 2020. 

  

Nº 474/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida Marcelo dos Santos atleta paralímpico de bocha, por sua participação nas Paralimpíadas de Tóquio de 

2020. 

  

Nº 475/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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

engenharia. Especialista em integração entre seres vivos e maquinas.   

  

Nº 476/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 
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MOÇÃO DE APLAUSO 

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.  

  

Nº 477/2021 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Time de Futebol Amador Master categoria 35 anos do clube Princesa do Campos, Clube Verde.  

  

Nº 478/2021 do Vereador DR. ZECA 

MOÇÃO DE APELO  

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. 

  

Nº 479/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

À 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. 

  

Nº 480/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a ELETROVEL AUTO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS, na pessoa de JULIANO FERREIRA DOS 

ANJOS, pelos 30 anos de funcionamento. 

  

Nº 481/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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Ao Senhor Luiz Aide da Silva, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados no serviço funerário do 

nosso município durante 28 anos. 

Total de Moções Aprovada – 15 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 9 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 2 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1338/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando Estudos de viabilidade para o retorno 

do Ônibus linha Palmeirinha no domingo em horário integral. 

  

Nº 1339/2021 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 pavimentação asfáltica  da Rua Élio 

Élvio Chaves, localizada em Uvaranas, em toda sua extensão. 

  

Nº 1340/2021 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 a 

instalação de placas de sinalização visíveis e pintura na Rua Tenente Hinon Silva, esquina com a Rua Doze de 

Outubro - Centro. 
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Nº 1341/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando O Recapeamento da Rua Baltazar 

Lisboa, entre as Ruas Vitor Meireles e Sertanópolis, no Bairro da Ronda. 

  

Nº 1342/2021 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 São José - Vila Tavares - Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1343/2021 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 Lapa, Jd. Progresso - Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1344/2021 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 Corruíra - Vila Real - Borato, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1345/2021 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 

das Ruas Carlos Frederico Margraf e  Marine Ribas, situadas no Jd. Mezzomo, no Plano de Pavimentação 

Asfáltica do Município.  

  

Nº 1346/2021 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 Avenida Noroeste - Vila Borato, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1347/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando cascalhamento, patrolamento, 

acessibilidade e melhorias na Rua República da Colômbia entre o trecho da Rua Alceu Dejair Marques 

Guimarães e Rua João Delezuk, situada no Bairro da Ronda 

  

Nº 1348/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para verificação de estudos e viabilidade para 

realização de pavimentação asfáltica para a Rua Estéfano Kogus, entre os trechos da Rua José Primor e João 

Leite Mendes situada no David Federmann em Uvaranas. 

  

Nº 1349/2021 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 São José dos Pinhais, proximidades do nº 780 - Vila Cipa, no Plano de Pavimentação Asfáltica do 

Município.  

  

Nº 1350/2021 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 o prolongamento da pavimentação asfáltica da Rua 

Piraí do Sul, Vila Santo Antonio, Nova Rússia. 

  

Nº 1351/2021 do Vereador DR. ERICK 
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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 o reflorestamento da área descampada junto a mata 

de preservação localizada na Rua Germano Ferreira Wiederman, Chapada. 

  

Nº 1352/2021 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 Estanislau Zambrucki - Chapada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1353/2021 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 

das seguintes vias, Rua Coronel Vivida, Rua Mandaguaçu, Rua União da Vitória e Rua Itambaracá - Vila Cipa, 

Oficinas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  

  

Nº 1354/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente limpeza da galeria e instalação de grelha 

e tampa do bueiro da Rua Bracatinga, esquina com a Rua Aleluia, Contorno. 

  

Nº 1355/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar ou determinar a limpeza do 

terreno da UBS localizado no Carazinho, Distrito de Itaiacoca, nesta cidade.  

  

Nº 1356/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente atenção a um vazamento de esgoto que 
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está contaminando nascente de água, ao final da Rua Francisco Kalinoski, na área verde que fica nos fundos 

do número 155, Jardim Canaã, Bairro Contorno. 

  

Nº 1357/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar o conserto de um ponto de 

ônibus na rua Idalina Pereira ao lado do n.º 27, Vila Porto Seguro, Bairro Colônia Dona Luíza, nesta cidade.  

  

Nº 1358/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento e a colocação do 

fresado na Rua Ismael Martins, na Vila Cristina. 

Total de Moções Aprovadas – 21 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 3 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 9 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 4 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

 

  

  

  

 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 21 de setembro de 2.021. 
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Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                Presidente                                                  1º Secretário 
 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Comenta ter pagina do diário oficial de 7 de janeiro 

deste ano que informa a nomeação dos servidores comissionados, ao qual cita Camila Zanardine que o vereador 

Geraldo Stocco (PSB), diz ser seu cargo comissionado, comenta que esse cargo pertence a mesa executiva e que 

não é sua assessora, é nomeação da mesa, pede para que o vereador prove o que disse e quanto a calunias e 

ofensas o vereador Geraldo Stocco (PSB) respondera na justiça. Reforça que a CPI não acabara  em “Pizza”, e 

que continuarão trabalhando com ética e dentro da legalidade, que foi encaminhado oficio para a casa 

questionando sobre a juridicidade do pedido de quebra do sigilo bancário e que se aguardara esses pareceres, 

que se for necessário entrarão com pedido de quebra de sigilo bancário, reforça o caráter e a ética e que são 

pessoas honradas, que o vereador será processado por isso, concede parte a vereadora Missionária Adriana 

(SOLIDARIEDADE), que comenta que ontem tiveram oitivas, agradece por fazer parte a comissão e que tudo 

está sendo trabalhado com legalidade, que estão debruçados nos documentos e que ouviu o vereador Geraldo 

Stocco(PSB), que em CPI anterior houve constatação de problemas aos quais a juíza acatou e ainda assim nada 

foi feito, que já vem de um histórico problemático esse assunto e que estão defendendo  o interesse público, que 

conhecem o peso dessa CPI e jamais agiriam para benefício próprio que representam um povo, reforça serem 

muitas pessoas para serem ouvidas e darão resposta a população, pede para que se espere o resultado e promete 

fazer o melhor, com a palavra o vereador Léo Farmacêutico(PV), declara apoio e que possui um nome a zelar e 

que será mostrado a população de Ponta Grossa os erros que constatarem. Com a palavra novamente o vereador 

Leandro Bianco (REPUBLICANOS), encerra pedindo para que a corregedoria analise todas as denúncias contra 

o vereador Geraldo Stocco (PSB), pois são várias. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que seu mandato está contente por saber que não 

haverá o “dessabor” de receber o presidente Jair Messias Bolsonaro no município, vítima de seu próprio 

negacionismo, repudia o que considera campanha eleitoral antecipada que com tantos problemas a serem 

resolvidos no pais o mesmo se dá ao trabalho de promover motociatas ao qual não sabe de onde vem o dinheiro, 

comenta estar envergonhada com as falas do presidente na reunião da ONU, e questiona aonde está o pais ao 

qual se referia pois em seu torno vê necessidades e mortes frutos do negacionismo e do atraso das vacinas, reforça 

a satisfação pela não vinda do presidente e envergonhados por ser um pais governado por esse presidente. 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Concede a palavra ao vereador Geraldo Stocco (PSB), que fala sobre 

a Semana Nacional do Transito, que está mais uma vez em conversa com grupos e a AMTT em busca de ações 

que tragam uma  conscientização para a população, reforça a importância de se cuidar do menor do transito, o 

pedestre e o ciclista, que durante a pandemia não se conseguiu fazer ações de conscientização, que é de  suma 

importância destacar a conscientização de  transito e o trabalho da AMTT em prol da cidade, reforça o respeito 

com o menor no transito, comenta sobre orquestra mal montada que o presidente da CPI do transporte coletivo 

está montando contra o mandato, uma perseguição utilizando de  mentiras, buscando censurar as redes sociais, 

que se fosse o presidente da CPI estaria trabalhando e não de “mimimi”, que acredita que a CPI deve pedir a 

quebra de sigilo bancário, o que acredita que não acontecera pois o discurso se baseia em “se julgar importante 

pede a quebra”, e que quem pediria seria a justiça, que a CPI andou para trás, que já está tomando outras atitudes 

pois a cidade merece respeito e por isso expõe tudo o que acontece na Câmara Municipal e muito feliz pelo 
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Presidente Jair Bolsonaro não poder vir a  cidade nesse fim de semana. Com a palavra novamente o vereador 

Ede Pimentel (PSB), conta caso que aconteceu com munícipe da cidade, o qual possui várias comorbidades e 

apareceu uma bola na barriga que lhe causava dor, por isso buscou ambulância do município e no outro dia 

tiveram de contratar ambulância particular, que até informavam que era repassado para a ambulância, no entanto 

a mesma não chegava, comenta que isso não deve ser admitido.  

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

niao=22/09/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

 

ATA DA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE 

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

         Aos vinte e dois 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 o Vereador Filipe Chociai - Vice-Presidente, com as ausências justificadas dos 

Vereadores Celso Cieslak e Dr. Zeca, presentes os Vereadores Missionária Adriana, 

Divonsir Pereira Antunes - Divo, Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias 

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

Bianco, Leonilton A. Carneiro - Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. À hora regimental, 

o Senhor Presidente colocou em discussão e votação a Ata da Sessão anteriormente 

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

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

Trabalhos, constando do seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - 

Mensagem nº 69/21 (Projeto de Lei nº 250/21), autoriza o Poder Executivo a contratar 

operação de crédito com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com a garantia da União 

e dá outras providências. Mensagem nº 70/21 (Projeto de Lei nº 251/21), autoriza o Poder 

Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 50.000.000,00, e dá outras 

providências. Mensagem nº 73/21 (Projeto de Lei nº 252/21), institui o Programa de 

Recuperação de Dívidas do Município de Ponta Grossa - PRD. Of. nº 1971/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.055. Of. nº 2054/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.045. Of. nº 1602/21-GP, em atendimento a Indicação nº 627/21, 

de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1913/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1119/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1936/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1111/21, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 1938/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1114/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 1939/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1117/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1940/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1118/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 

1941/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1085/21, de autoria do Vereador Julio Küller. 

Of. nº 1942/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1086/21, de autoria do Vereador Julio 
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Küller. Of. nº 1945/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1087/21, de autoria do 

Vereador Julio Küller. Of. nº 1946/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1092/21, de 

autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1947/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1093/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1948/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1094/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1949/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1095/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1952/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 156/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1953/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1125/21, de autoria do Vereador Dr. Erick.  Of. nº 

1954/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1124/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. nº 1955/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1131/21, de autoria do Vereador Dr. 

Erick. Of. nº 1956/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1126/21, de autoria do Vereador 

Dr. Erick. Of. nº 1957/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1127/21, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. nº 1958/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1128/21, de 

autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1959/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1129/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1960/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1130/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1961/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1132/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1962/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1186/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. 

Of. nº 1963/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1189/21, de autoria do Vereador 

Jairton da Farmácia. Of. nº 1974/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1096/21, de 

autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1975/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1100/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1976/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1101/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1977/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1108/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1978/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1106/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1979/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1037/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 

1980/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1084/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. nº 1981/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1089/21, de autoria do Vereador 

Jairton da Farmácia. Of. nº 1982/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1090/21, de 

autoria do Vereador Jairton da Farmácia. DO VEREADOR DIVO - Projeto de Lei nº 

247/21, promove alteração na Lei nº 9.006, de 25/07/2007, conforme especifica. DOS 

VEREADORES LEANDRO BIANCO, MISSIONÁRIA ADRIANA, FELIPE PASSOS, 

LÉO FARMACÊUTICO E PASTOR EZEQUIEL BUENO - Projeto de Lei nº 248/21, 

dispõe sobre a transparência na veiculação de anúncios publicitários pelo Poder Público 

na forma que menciona. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Projeto de Lei nº 

249/21, promove alteração na Lei nº 11.233, de 27/12/2012, conforme menciona. DO 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 482/21, a ser 

encaminhada à Edgar Talevi De Oliveira por ser um professor exemplar do Quadro 

Próprio do Magistério da Rede Pública do Paraná, com conduta ilibada; licenciado em 

Letras pela UEPG; possui Pós-graduação em Linguística; é Pós-graduado em 
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Neuropedagogia; Pós-graduado em Educação Especial; é também Bacharel e Mestre em 

Teologia. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 

483/21, a ser encaminhada à Eduardo Pereira Vaz por sua atuação exemplar na área de 

comunicação há 16 anos; é graduando em Comunicação Social - Jornalismo, Master Mind 

em Liderança, Inteligência Interpessoal e Comunicação Eficaz; Hipnoterapeuta Clínico e 

Comportamental pelo Instituto Lucas Naves; produtor executivo de conteúdo sob DRT 

8113/2012/PR. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 484/21, a ser 

encaminhada ao Carlos André Stuepp devido ao seu trabalho como professor universitário 

na cidade de Ponta Grossa e sua contribuição na luta pela conservação da natureza e 

conscientização ambiental. Moção de Aplauso nº 485/21, a ser encaminhada ao senhor 

Sandro Xavier de Campos devido ao seu trabalho como professor na cidade de Ponta 

Grossa, e sua contribuição na luta pela conservação da natureza e conscientização 

ambiental A ser encaminhada ao senhor Sandro Xavier de Campos devido ao seu trabalho 

como professor na cidade de Ponta Grossa, e sua contribuição na luta pela conservação da 

natureza e conscientização ambiental. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - 

Requerimento nº 314/21, solicitando a justificativa de sua ausência na presente sessão 

(22/09/21) por motivo de intervenção cirúrgica. Colocado o mesmo em discussão e 

votação, foi aprovado. DA VEREADORA JOCE CANTO - Requerimento nº 315/21, 

requerendo a constituição de uma COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO, com 

a finalidade de investigar o resultado da Auditoria da 3ª Regional de Saúde, realizada no 

Hospital Municipal Amadeu Puppi, e que apontou que muitos dos serviços prestados pelo 

mesmo e pela UPA SANTANA encontram-se com anomalias e que tais constatações 

colocam em risco o atendimento correto dos pacientes que buscam auxílio em saúde, além 

de outros fatos correlatos. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o referido 

requerimento. DO VEREADOR DR. ZECA - Requerimento nº 318/21, requerendo para 

que seja justificada a sua ausência na presente sessão (22/09/21) pois estará em reunião 

na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná com o Deputado Fernando Francischini. 

Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Manifestando-se em questão de 

ordem, a Vereadora Joce Canto cobrou da presidência a indicação dos membros para 

compor a COMISSÃO ESPECIAL DE INVESTIGAÇÃO, criada através do 

Requerimento nº 315/21, ocasião em que obteve como resposta do Senhor Presidente que 

deixou para até segunda feira os líderes partidários apresentarem os nomes, caso não haja 

consenso ou composição, fará a votação em Plenário. O Senhor Presidente convidou aos 

Senhores Vereadores e munícipes interessados para a audiência pública dia trinta de 

setembro, a partir das quatorze horas no Plenário desta Casa, oportunidade em que serão 

demonstrados e avaliados pelos Poderes Executivo e Legislativo o cumprimento das metas 

fiscais do segundo quadrimestre de 2.021. Anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR, se manifestaram da Tribuna: VEREADOR GERALDO STOCCO, 

ficando consignado seu pronunciamento em face de requerimento apresentado pelo 

Vereador Leandro Bianco e aprovado pelos demais pares: "Muito boa tarde Senhor 



 

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

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

Presidente, a Mesa, as Vereadoras, aos Vereadores, muito boa tarde a todas e todos que 

estão aqui, Vereador Jairton, enfim uma boa tarde à imprensa. Senhoras e Senhores, nós 

passamos por um momento dentro da Câmara Municipal muito grave, envolvendo o nosso 

mandato. Momento esse onde no início desse ano praticamente eu solicitei a abertura de 

uma Comissão Parlamentar de Inquérito, uma CPI por saber, por acreditar e que fique 

muito claro a todos e todas que estão aqui, a imprensa, que a Viação Campos Gerais não 

é transparente com o Município de Ponta Grossa. A Viação Campos Gerais deturpa todas 

as pessoas da nossa cidade, usurpa delas, com uma tarifa alta, com transporte que não é o 

mais apropriado a todos os trabalhadores, a todas as trabalhadoras da nossa cidade. Abri 

essa comissão com muito respeito à cidade de Ponta Grossa. A CPI começou com os 

membros me dando uma rasteira, onde um dia eu assinei que eu seria relator e no outro 

não sou mais, já me tiraram, já me excluíram da relatoria, tanto é que infelizmente a CPI 

que eu pedi foi protocolada abertura dela sem a minha assinatura, sabem porque?  Porque 

não me chamaram, porque fizeram a primeira reunião da CPI sem a minha presença, 

porque me jogaram de lado, só aí já era motivo para a gente sair desse barco furado que 

hoje é a CPI. Posteriormente a isso continuamos, deixei isso de lado, falei eu preciso 

trabalhar pela nossa cidade, fiquei na CPI, respeitei, beleza, me deixaram de lado mas 

vamos trabalhar agora, vamos trabalhar. Na primeira reunião que participei, está em Ata, 

sugeri, pedi a quebra do sigilo bancário e fiscal da Viação Campos Gerais, lá naquela 

época, lá naquele momento falaram que não era a hora, melhor esperar um pouco, vamos 

analisar mais documentos, eu falei beleza, é a primeira reunião, vamos esperar, na segunda 

a mesma coisa, na terceira, a mesma coisa. Pilhas e pilhas de documentos, se gabam de 

falar, mais de dez mil páginas, duvido que leram, duvido que leram. O nosso mandato leu, 

o nosso mandato fiscalizou. Quem sabe os assessores de Vossas Excelências leram, que 

tem muita gente competente dentro da equipe de Vossas Excelências. Tivemos o momento 

de investigação, Vereadora Joce, quer nos acionarmos a justiça para pedir a quebra do 

sigilo bancário e fiscal da empresa e dos sócios para verificarmos a movimentação 

financeira, para verificarmos se não há dinheiro no exterior, em paraíso fiscal, para 

quebrarmos essa caixa preta de vez e o que fizeram? Melhor não, ah, não, não é hora. Ah, 

não, não é importante, vamos esperar mais um pouco. Uma tarifa indo quase a oito reais, 

pessoas sofrendo, se aglomerando dentro dos ônibus, mas não, não vamos investigar, não 

vamos acionar a justiça, não vamos, desistiram, se acovardaram. Foi por isso que eu saí 

da CPI DO TRANSPORTE COLETIVO, porque  a minha assinatura, Vereadora Josi, ela 

tem honra, a minha assinatura tem respeito, respeito às pessoas, respeito à essa Câmara 

Municipal, respeito à Prefeitura, porque essa CPI era para ajudar a Prefeitura, não se 

tratava de oposição ou situação, se tratava de pessoas. O transporte coletivo é um tema 

importante na nossa cidade, é uma causa que todos os senhores deveriam investigar e tem 

alguns que investigam, eu fico feliz com isso. A gente não está aqui para brincadeira, 

desde dois mil e dezessete, com quatro meses de mandato, três na verdade, foi em março, 

acionei a justiça junto com o Deputado Federal Aliel Machado, mostrando que a VCG não 
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presta as informações corretas para a nossa cidade. Acionei a justiça, para Vossas 

Excelências que não sabiam, ganhamos em primeira instância, ou seja, a juíza falou que 

não tem transparência na VCG, em segunda reformaram a devido a grandes poderes que 

tem, infelizmente, talvez por isso, por serem grandes no Estado, no Brasil, por terem 

advogados famosos, ficaram com medo de acionar a justiça. Tiveram medo, fugiram da 

raia. Uma CPI tem amparo jurídico e legal, respaldado na Constituição, eu trouxe 

jurisprudência dentro da CPI, tudo isso está em Ata. Eu trouxe jurisprudência, mostrando 

que a CPI poderia e deveria acionar a justiça, mas não quiseram. Na data que era para 

trazer todo o respaldo jurídico, já vieram com negócio pronto, parece que conversaram 

antes, só chegaram na CPI e acordaram tudo. Pela maioria dos membros, decidiram 

desistir de fiscalizar, de investigar, pizza foi o que eu falei nas minhas redes sociais, falo 

aqui, é o que vai acontecer com essa CPI se não tomarem vergonha na cara e trabalharem 

direito. E aí, por usar essa Tribuna, por usar, por ser transparente, falar com a população, 

me colocam na corregedoria mais uma vez. A gente está quase pedindo música no 

Fantástico já. Seria engraçado se não  fosse trágico isso daqui. Querem censurar o nosso 

mandato. Falaram aqui da época que eu era estagiário. Quando eu era estagiário eu ficava 

lá naquela sala. Quando eu era estagiário e ficava lá naquela sala, foi dali que surgiu a 

vontade de ser vereador, de ser candidato a vereador, justamente porque eu via algumas 

coisas, existiam muitas pessoas boas aqui, o ex-vereador Laroca, eu admirava muito, ex-

vereador Delmar Pimentel, ex-vereador Pietro, o próprio presidente da Casa, Daniel Milla 

sempre iam conversar com a gente, contar os trabalhos e eu admirava isso, tenho profundo 

respeito por todos Vossas Excelências, pelo presidente da Casa tenho profundo respeito. 

Temos nossas divergências mas tenho profundo respeito à pessoa e ao mandato dele. Já 

finalizando o tempo, mas quando eu era estagiário eu decidi me tornar vereador justamente 

porque eu via coisas que não eram para acontecer na política, pensei, quando eu for 

vereador, vamos poder tentar brigar contra isso. Quando essa Câmara renovou fiquei feliz 

de novo, mas quando chega na hora do vamos ver, quando chega na hora de fiscalizar de 

verdade, de provar o porque estão aqui, honrar o mandato, honrar as pessoas, fogem, não 

trabalham por interesses privados, por interesses próprios, decidiram não acionar a justiça 

contra a Viação Campos Gerais. O que disse o apresentador da Rede Massa, a VCG quer 

mandar e manda nessa cidade e em muitos vereadores aqui. É triste o que acontece dentro 

da política de Ponta Grossa, é triste. Eu mandei requerimento, presidente, já peço mais um 

minuto, eu mandei um requerimento ao presidente desta Casa, questionando um realised 

que saiu com mentiras de dentro da Câmara Municipal, colocaram palavras que eu nunca 

disse, fui conversar em tons normais como pessoas conversam e aí partiram para mentira, 

para calúnia, difamação, tudo isso será acionado a justiça, todos que estão falando isso 

serão acionados juridicamente, responderão pelos crimes, porque eu não estou aqui para 

brincar, eu não estou aqui para aturar mentira, canalisse e semvergonhice, nós estamos 

aqui para trabalhar pela cidade de Ponta Grossa. Eu fico muito triste que uma CPI, que 

um presidente de CPI utiliza de uma Câmara Municipal, de uma funcionária em comissão 



 

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

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

para tentar atacar o nosso mandato. eu repudio, eu lamento e a toda a imprensa, tudo, toda 

essa artimanha, todo esse teatro que Vossas Excelências estão vendo, nós responderemos 

na justiça. Depois das diárias, depois de eu sair da comissão, choveu de denúncias contra 

a minha pessoa, porque? O que estão ganhando para isso? O que que você, presidente, 

está ganhando para fazer isso, Presidente da CPI DO TRANSPORTE COLETIVO, 

obrigado". VEREADOR DR. ERICK: Para comemorar e celebrar os mais de noventa e 

cinco por cento da população de Ponta Grossa, que tomou  a primeira dose da vacina 

contra COVID-19, considerando um sucesso, mais bem organizado que o estado e o país, 

estendendo os cumprimentos à todos os trabalhadores da saúde em geral envolvidos nessa 

logística, também celebrando a vitória dos mesmos em relação à manutenção dos vinte 

por cento de adicional de insalubridade, considerando que a pandemia ainda não acabou, 

cujos trabalhadores continuam expostos, contaminando e ainda tendo muitos profissionais 

contaminados, vindo esse acréscimo em bom momento. Parabenizou a sensibilidade da 

prefeita Elizabeth Schmidt e Secretário da Saúde Rodrigo Manjabosco por entenderem a 

importância dessa proteção aos trabalhadores da saúde. Recordou que na data de ontem 

celebraram o Dia da Árvore, dia simbólico de respeito a bio-diversidade, citando que fala 

dessa questão por ser uma questão de saúde pública, onde dependemos de água limpa e ar 

puro que não existem sem o devido respeito à natureza. Lembrou que a variante do vírus 

coronavírus foi comprovado cientificamente que foi proveniente de animal infectado, 

através da alimentação humana, cujo qual tomou a capacidade de infectar, causando esse 

estado de calamidade mundial. Hoje esteve com Filipe Chociai na inauguração do Centro 

de Triagem de Animais Silvestres no Distrito Industrial, relatando sobre projeto que 

considera bacana, viando o resgate de animais silvestres e também em parceria com a 

UEPG o estudo genético e microbiológico de eventuais parasitoses ou zoonoses que 

possam afetar o município, sendo extensão para a Secretaria de Saúde poder prever futuras 

contaminações - isso também é meio ambiente que precisa ser preservado para garantir a 

sobrevivência humana como seres biológicos. Em relação à área da cultura, começou 

sobre o desenvolvido do projeto Setembro em Dança da Fundação Municipal de Cultura, 

estendendo suas congratulações a todos os dançarinos, artistas envolvidos, ao Presidente 

Beto Portugal e juntamente nessa área de artes, cumprimentou a todos os integrantes da 

Banda Lyra dos Campos que vem desenvolvendo um trabalho importante na cidade, 

quando no ano passado ficaram restritos nas residências contando com um único amigo: 

a arte e  cultura. Frisou que a referida Banda já tem setenta anos, tendo sido fundada pelo 

Maestro Paulino, que leva o nome ao Conservatório Musical, construído pelo então 

Prefeito Pedro Wosgrau Filho, se destacando em vários pontos do país. Citou ainda que a 

Banda Lyra dos Campos está com roupagem nova, através de ação desenvolvida por Beto 

Portugal que foi inteligente quando lançou o "ônibus itinerante, do caminhão da cultura" 

e está levando a vários setores dos bairros. Destacou ainda que a nossa cultura nasceu da 

periferia, dos imigrantes, da cultura popular. Parabenizou e incentivou a todos os músicos 

da Banda Lyra dos Campos, já tendo protocolado homenagem singela a toda equipe, sob 
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a regência do Maestro Cassiano. Agradeceu à Secretaria de Meio Ambiente pelo apoio às 

suas ações ambientais e também pela oportunidade de colocar seu mandato à disposição 

para investigação da UPA SANTANA, para apuração dos fatos. Deixou mensagem de 

paz, solidariedade para trabalharem pelo bem comum, desenvolvimento da cidade, 

sustentável, considerando que todos são seres biológicos. VEREADORA JOSI DO 

COLETIVO: Para reforçar sobre a CPI DO ESTAR DIGITAL que o Vereador Izaias 

Salustiano mencionou segunda feira de forma técnica, o relatório dos trabalho e hoje 

apresentou de forma mais didática para a população poder compreender a gravidade do 

que a mesma relatou. Nesse sentido relatou de maneira clara, citando que tiveram três 

segmentos de investigação: a AMTT, PROLAR e CPI instalada através do Requerimento 

nº 134/20 que acabou resultando na operação do GAECO  e investigação de alguns 

vereadores, bem como da empresa que administra o estacionamento regulamentado na 

cidade, ora citada. Destacou que a presente CPI 137/21, da qual fizeram 16 reuniões, 14 

oitivas e mais de 10 indiciamentos, tendo apontado indício, direcionamento de contratos 

no Estar Digital e PROLAR - a anterior não estava investigando a PROLAR - chegaram 

a conclusão que tudo começou na PROLAR. Falou da criação de cargos comissionados 

de alto escalão dos governos de Marcelo Rangel e Elizabeth Schmidt, considerando muito 

grave, sendo essa a grande diferença da última CPI, onde apontaram tudo que deveria ter 

sido fiscalizado e ainda apontaram da PROLAR, ressaltando que não tinha como dizer que 

não existiam provas. Garantiu a todos que tiveram o máximo de seriedade e nenhum dos 

membros sairá preso ou investigado desta Casa. Em razão da Senhora Prefeita Municipal 

haver manifestado que dará resposta o mais breve possível, esperando que seja efetiva, 

caso contrário o Mandato Coletivo está estudando a possibilidade de ingressar com uma 

ação popular para anular de uma vez por todas os contratos investigados e exigir a 

restituição dessa dívida ao erário e aos consumidores usuários do aplicativo. VEREADOR 

JULIO KÜLLER: Para fazer comentários com relação à saúde, somando ao Dr. Erick 

quanto a comemoração dos índices atingidos com a vacinação em Ponta Grossa, falando 

da sanção da lei do uso das xepas, através de projeto de sua autoria e do Vereador Ede 

Pimentel, citando que ainda não está regulamentada, solicitando na presença do líder do 

governo essa providência, indagando se não tem sobras na segunda dose ministrada 

expondo que  quanto antes vacinarem as pessoas de menor idade, antes podem se livrar 

do vírus e do uso da máscara. Comentou sobre projeto do qual pediu voto de todos os 

demais pares, sob nº 143/21, que autoriza o Poder Executivo inserir no fim da fila de 

vacinação aquele que recusa o imunizante por conta do laboratório de origem no 

Município de Ponta Grossa e dá outras providências, relatando que algumas pessoas por 

desinformação estavam tentando escolher vacinas e a ANVISA somente libera as que tem 

eficácia, não havendo necessidade de constranger os funcionários da Secretaria de Saúde 

nesse sentido. Seguiu comentando sobre problema com relação as pessoas que recebem 

alta dos hospitais e tem que ir para casa com oxigênio adaptado, acreditando que muitos 

dos vereadores tem recebido essa reclamação. Ressaltou que enquanto estava sobre os 
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cuidados da prefeitura, no máximo em quarenta e oito horas esses cilindros de oxigênio 

chegavam até as casas das pessoas que recebiam alta e agora tem acompanhado casos que 

estão seis dias à espera do mesmo, sem possibilidade de receber alta, ocupando vaga de 

alguém. Em aparte, o Vereador Léo Farmacêutico relatou estar acompanhando casos de 

dezenove, vinte e três, vinte, dezessete dias, onde a orientação é para voltar ao hospital, 

quando é fácil de resolver, dizendo da necessidade de se achar uma solução. Também em 

aparte o Vereador Divo, contribuindo, citou ser responsabilidade do hospital, enquanto o 

paciente não tiver estrutura para ir para a casa, não será liberado. Explicou a demora, 

dizendo que após realizado protocolo na Prefeitura, esse é encaminhado para a Terceira 

Regional de Saúde, responsável pela liberação e a mesma encaminha novamente ao 

Município que reenvia ao citado órgão, vice-versa. Retomando a palavra, Vereador Julio 

Küller pediu s pessoas responsáveis pela Terceira Regional de Saúde, que possam dar 

mais agilidade, se colocando no lugar das pessoas que já receberam alta e ainda estão nos 

hospitais esperando o cilindro de oxigênio, pedindo também aos demais pares para que 

façam pressão nesse sentido. VEREADORA JOCE CANTO: Para falar sobre saúde, onde 

lembrou da sessão passada, comentários quanto à questão de especialidades nas palavras 

do Vereador Léo Farmacêutico e hoje fala sobre proteção das crianças e famílias que vem 

enfrentando dificuldade com atendimento precário, tendo crianças aguardando consulta 

para neuropediatra desde nove de agosto de 2018, espera essa de mais de três anos, que 

não consegue aceitar como mãe. Pediu a todos os demais pares para que façam pacto pela 

saúde das crianças, citando que médico neuropediatra possibilitará que tenham vida 

normal como as demais crianças. Ilustrou, dizendo que muitas famílias não tem condições 

de arcar com custos de consulta nessa especialidade, representando em trezentos a 

quatrocentos reais, sendo isso que acaba revoltando a todos. Por isso que seu mandato, 

voltado a mulher, também será em proteção às crianças. Apresentou números após haver 

protocolado requerimento à Prefeitura, citando que em 2018 teve apenas 24 consultas de 

neuropediatria; em 2.019, 109; 2.2020, 71 apenas. Comentou que hoje em Ponta Grossa 

tem 1.020 crianças na fila para consulta e não existe profissional de atendimento pelo 

sistema. Disse que a previsão para colocar em dia as crianças para consultarem, é de 252 

meses, ou então 21 anos. Cobrou solução, por mais indiferente de quem seja a 

responsabilidade, do Município ou do Estado, sendo por isso que Deputada Mabel Canto 

elaborou requerimento à SESA - Secretaria de Saúde do Estado, pedindo informações de 

qual a razão de haver 1068 crianças na fila de espera para realização de consultas de 

especialistas com neuropediatria na região de Ponta Grossa e ainda questionou se a 

realização de exames é de responsabilidade da citada secretaria ou da própria prefeitura, 

ou seria um eventual convênio e se há previsão de disponibilização de mais médicos 

especialistas ou de qualquer outra medida para aumentar a média mensal de atendimentos 

para suprir a alta demanda de consultas em neurologia pediátrica. Apresentou como 

sugestão, perguntando aos profissionais médicos com assento nesta Casa, se é viável, 

quando leu alguns estudos sobre a telemedicina, se é possível o seu uso na neuropediatria, 
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considerando que muitos precisam de laudos para tutores e até mesmo para tratamento. 

Utilizaram de aparte os Vereadores Felipe Passos, entendendo interessante realizar projeto 

para atender essa questão da neuropediatria, porém visando consulta de forma digital. Dr. 

Erick, somando-se a idéia, dizendo que a telemedicina permite consulta à distância, pelo 

menos a primeira, as subseqüentes serão agendadas. Julio Küller, somando às palavras da 

oradora, disse que as crianças não podem esperar, por utilizarem medicamentos 

controlados com grandes problemas para conseguir receitas as quais fazem com que sejam 

modificadas em razão do tempo de permanência do medicamento no organismo, 

necessitando haver troca de remédios. Citou projeto que está na Casa, de sua autoria que 

fala da telemedicina, solicitando celeridade na sua aprovação. Não havendo mais 

vereadores interessados em se manifestar, deu-se início à ORDEM DO DIA - EM 

SEGUNDA DISCUSSÃO - 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 Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce 

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

Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso 

Cieslak e Dr. Zeca. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 255/20 

(Vereador Felipe Passos), dispõe sobre a criação, através de convênios, do aplicativo "PG 

Materna" no âmbito do Município de Ponta Grossa: APROVADO, nos termos da 

EMENDA DE REDAÇÃO apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação 

e da EMENDA MODIFICATIVA, de autoria dos Vereadores Julio Küller e Joce Canto. 

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

Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 81/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a 

anuir no negócio jurídico de alienação do imóvel objeto da matrícula nº 47.205, do 2º 

Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa: RETIRADO PARA VISTAS, 

por um dia, a pedido do Vereador Dr. Erick. PROJETO DE LEI Nº 109/21 (Vereador Julio 

Küller), denomina de TRAVESSA DOS SEVEROS a Travessa situada entre a R. Cornélio 

Procópio e a R. Astorga, Bairro Nova Rússia, neste Município: APROVADO, nos termos 

da EMENDA DE REDAÇÃO apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso 

Cieslak e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 143/21 (Vereador Julio Küller), autoriza o 

Poder Executivo a inserir no fim da fila de vacinação aquele que recusa o imunizante por 

conta do laboratório de origem no Município de Ponta Grossa e dá outras providências: 

APROVADO, nos termos do SUBSTITUTIVO GERAL apresentado pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. Ficam registradas as ausências justificadas das votações 

dos Vereadores Celso Cieslak e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 203/21 (Poder 

Executivo), declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Mestres da Escola 

Municipal Professora Glacy Camargo Sêcco - Educação Infantil e Ensino Fundamental: 

APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 
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Celso Cieslak e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 204/21 (Poder Executivo), declara a 

Utilidade Pública da Associação de Pais e Funcionários do Centro Municipal de Educação 

Infantil Maria Sirlei Machado: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Dr. Zeca. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475/21, do Vereador 

Felipe Passos; 476, 480/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 477/21, do Vereador Izaias 

Salustiano; 478/21, do Vereador Dr. Zeca; 479/21, do Vereador Geraldo Stocco; 481/21, 

da Vereadora Joce Canto e Indicações nºs 1338, 1341, 1358/21, do Vereador Jairton da 

Farmácia; 1339/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 1340, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 

1349, 1352, 1353/21, da Vereadora Joce Canto; 1347, 1348/21, da Vereadora Missionária 

Adriana; 1350, 1351, 1354, 1356/21, do Vereador Dr. Erick; 1355, 1357/21, do Vereador 

Léo Farmacêutico. Finda a votação da Ordem do Dia, a Vereadora Joce Canto se 

manifestou em questão de ordem, lembrando que faltam quatrocentos e sessenta e cinco 

dias para Ponta Grossa estar cem por cento asfaltada, conforme promessas de campanha 

da Senhora Prefeita Municipal. Em seguida abriu-se espaço para o PEQUENO 

EXPEDIENTE - VEREADOR LEANDRO BIANCO, pelo Bloco Cristão, para fazer 

menção a página do Diário Oficial do Município do dia sete de janeiro do corrente ano, 

dizendo que a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Ponta Grossa resolve nomear os 

servidores relacionados, contendo o nome de Camila Zanardini em que o Vereador 

Geraldo Stocco atribui à esse vereador como seu cargo comissionado, lembrando a todos 

que a mesma foi nomeada pela Mesa Executiva, não sendo sua assessora ou estagiária, 

solicitando ao mesmo para que prove o que disse e quanto as demais acusações, calúnias 

e ofensas, afirmou que esse parlamentar irá responder na justiça. Com relação ao trabalho 

da CPI DO TRANSPORTE COLETIVO, tramitando nesta Casa, garantiu à população que 

a mesma não irá acabar em pizza, onde continuarão trabalhando com ética e dentro da 

legalidade, tendo expedido ofício ao Presidente desta Casa, solicitando parecer jurídico a 

respeito dos requerimentos de quebra de sigilo bancário da empresa que está em evidência, 

estando no aguardo de todos os pareceres a respeito e, se necessário, entrarão com pedido 

de quebra de sigilo bancário. Utilizaram da palavra ainda os Vereadores Missionária 

Adriana, lembrando que na data anterior realizou-se oitiva, agradecendo por fazer parte 

da referida comissão, dizendo que tudo está sendo trabalhado com apoio jurídico e clareza, 

onde as pessoas podem acompanhar pelas redes sociais. Tem total consciência do peso da 

referida CPI, dizendo que jamais agiriam com pensamento dúbio para benefício próprio, 

pois representam um povo e farão o melhor, destacando que o trabalho é árduo. Também 

se manifestou no horário solicitado, o Vereador Léo Farmacêutico, para se colocar à 

disposição, dizendo que irão até o fim no desenvolvimento dos trabalhos da CPI DO 

TRANSPORTE COLETIVO. Encerrando o Vereador Leandro Bianco solicitou à 

Corregedoria a análise de todas as denúncias feitas pelo Vereador Geraldo Stocco. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO, pelo PSOL, para manifestar a satisfação, 

informando que o Mandato Coletivo recebeu a notícia que a cidade não terá o dissabor de 
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receber o Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, vítima, com sua equipe, do seu 

próprio negacionismo, repudiando a campanha eleitoral antecipada que vem sendo 

realizada pelo mesmo, que com todos os problemas a serem resolvidos no país, se dá o 

trabalho de promover motociatas, não sabendo exatamente se é patrocinado com dinheiro 

público ou de empresários, ficando essa incógnita. Disse que ficou envergonhada com a 

manifestação do mesmo na reunião da ONU, em que gostaria de saber onde está o país 

que mencionou, onde vê ao seu redor muita dor, sofrimento, fome e viu muitas mortes 

pelo negacionismo e atraso das vacinas.VEREADOR EDE PIMENTEL, pelo PSB, 

passando ao Vereador Geraldo Stocco, o qual comentou a respeito da Semana Nacional 

do Trânsito, onde está mais uma vez estabelecendo conversa com a AMTT e grupos da 

cidade para promoverem ações que realmente tragam efetividade e consciência na 

população. Citou ser de extrema importância cuidar do menor no trânsito, sendo esse o 

pedestre, o ciclista, esse consistindo também no trabalhador que muitas vezes não tem 

nenhuma luz ou sinalização em sua bicicleta. Informou que durante a pandemia não 

conseguiu realizar ações de conscientização, dificultando estabelecer conversa com toda 

essa população, conscientizando-os assim como todos os órgãos responsáveis pelo 

trânsito. Outro assunto, para falar que todos estão vendo essa "orquestra" que o Presidente 

da CPI DO TRANSPORTE COLETIVO está montando contra seu mandato, dizendo ser 

perseguição sem tamanho, utilizando de mentiras, querendo censurar suas redes sociais. 

Entende que a CPI deveria ter pedido a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa 

concessionária do transporte coletivo. Nesse sentido, disse que já está tomando outras 

atitudes, porque a cidade merece respeito. Também manifestou sua felicidade ao fato do 

Presidente Jair Bolsonaro poder vir à cidade neste fim de semana. Ede Pimentel, seguindo 

o uso da palavra, relatou fato que ocorreu com munícipe amputado com várias 

comorbidades, com uma bola na barriga que estava causando dores fortes, tendo ido em 

busca de uma ambulância ontem às nove horas da manhã e hoje às dez horas a família 

teve que contratar um veículo particular por não ter respaldo do município, onde ligou 

para o Pronto Socorro para saber dos motivos e se conseguiriam levá-lo a uma unidade de 

atendimento, tendo respondido que já tinham enviados e não sabiam das razões de ainda 

não ter chegado à casa daquele cidadão, onde iriam renovar a solicitação e hoje novamente 

não foi. "Pelo jeito é assim que a população pontagrossense está sendo tratada", não 

podendo mais admitir. O Senhor Presidente comunicou que o Presidente da República está 

re-agendando a data para vir para nossa cidade. Não havendo mais assuntos a tratar, o 

Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia vinte e 

sete do mês em curso, segunda-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do 

Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de ser colocada à disposição via 

rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, supervisionei a 

redação da presente Ata, a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais 

vereadores presentes. Sala das Sessões, em vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e 

um. 
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SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 11 de novembro de 2.021. 
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