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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 16/08/2021 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA  

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB) 

 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 GERALDO STOCCO (PSB): Comenta que na semana passada visitou vários bairros e 

conhecer projetos sociais voltados para o esporte, e em Olarias tem um grupo que faz excelente trabalho, no 

Xangrilá também como em muitos outros bairros da cidade, também esteve nas Unidades Básicas de Saúde 

verificando o que precisa melhorar e o que está bom, conversando sobre questões de saúde e deseja comemorar 

que foi vacinado no sábado, que felizmente não teve reação e fica feliz que esse momento chegou para vários 

jovens elogia mutirão de vacinação do Rio de Janeiro e de São Paulo, e parabeniza as funcionárias e 

funcionários que estão trabalhando e atendendo da melhor maneira, parabeniza a Fundação Municipal de Saúde 

e a prefeitura, comenta ter conhecimento que não vacina mais pois o governo federal não distribui mais doses 

e que  se tivesse feito sua parte poderiam estar vacinando mais, ainda sobre a semana passada na sexta – feira 

estiveram conhecendo algumas localidades e ouviu sobre o transporte coletivo do município então informa que 

protocolou projeto de lei para que a integração do transporte coletivo seja em praticamente 100% do transporte 

vê que isso acontece com duas linhas mas deve acontecer na cidade inteira, que já possui a tecnologia e precisa 

apenas expandir, ira facilitar e agilizar a vida das pessoas e estudantes por isso protocolou projeto de lei e 

conversou com a AMTT para que se viabilize esse projeto, que devem ouvir as pessoas e trabalhar para suas 
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vidas e rotinas sejam melhores e mais confortáveis, convida a todos para irem a Estação Saudade prestigiar o 

local que está muito bonito. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI(PV): Comenta ter tido audiência com o Reitor Miguel Sanches Neto da 

Universidade Estadual De Ponta Grossa trazendo um assunto importante na casa a respeito dos atletas de 

natação de Ponta Grossa que utilizavam a piscina do clube Guaira que está desde janeiro interditado, e que 

havia projetos e ideias para a reforma ou adaptação mas por enquanto não há solução definitiva, que a prefeita 

garantiu que o Poder Executivo já decidiu resolver isso mas como essa casa de leis aprovou uma moção pedindo 

ao reitor que os atletas pudessem usar a piscina da UEPG a fim de viabilizar esses treinos por isso se reuniu 

com o reitor, que foi muito bem atendido, e o Reitor se comprometeu a tomar uma solução e a proposta está 

sendo encaminhada ao Departamento de Educação Física da UEPG e tem esse posicionamento para essa 

solução paliativa enquanto a prefeitura busca uma solução completa. Comenta que visitou escola municipal de 

Boa Vista aonde na última semana esteve lá para apresentar situação de parque e está sendo trabalhado para a 

promessa de praça seja atendido para o laser das crianças e da sociedade, que essa semana estará visitando 

escola municipal e CMEI para procurar resolver demandas, que foi feito moção pedindo a secretaria de Meio 

Ambiente a adoção de projeto de fazer coleta de materiais inservíveis, pois muitos terrenos baldios viram 

descarte de pneus, sofás, objetos não utilizáveis, outros município fazem coleta desse material corretamente, 

que o secretario gostou da ideia e estão trabalhando para a coleta desses matérias, que no dia de hoje tem moção 

de aplauso dirigida ao comando da Policia Militar que na última semana em uma noite de folga presenciaram 

uma situação aonde houve um indivíduo esfaqueado e fizeram a apreensão e trataram da vítima mesmo em 

uma noite de folga estavam a disposição de socorrer quem precisa. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Fala a respeito do primeiro projeto que leu a respeito da mine 

reforma administrativa que o poder executivo pretende fazer, que diz respeito a extinção da AMTT, que vem 

trazendo problemas e denúncias para a cidade de Ponta Grossa, salienta que a AMTT tem mais de 20 anos e é 

muito importante para a cidade, que não é por que está havendo problema alguns problemas que deve-se acabar 

com o que tem produzido frutos para a cidade de Ponta Grossa, reforça que a AMTT cuida do transporte 

coletivo, da sinalização, radares, infraestrutura de transito entre outros, fundamental para o crescimento da área 

urbana, comenta para que se reflita sobre isso e que se trabalhe para a manutenção da AMTT, que a justificativa 

do projeto de lei é simplista no sentido em que fala sobre economia mas não tem justificativa sobre aonde estará 

a economia, fala em criar cargos e tirar outros, sabe que os agentes da AMTT precisam ser valorizados, que o 

projeto diz que haverá um plano de cargos e salários mas não informa sobre esse plano, fala que deve se 

verificar a respeito da legalidade e que o projeto em si não traz segurança a respeito de benefício aos servidores 

e que se sabe que o munícipio tem falta de recursos públicos e que talvez não seja o momento para essas 

mudanças com relação aos servidores, concede parte ao vereador Dr. Erick (PSDB), comenta que a respeito 

das horas extras não pagas está cobrando do município as horas extras não paga a médicos que trabalharam 

além do tempo correto, que já protocolou pedido de informações relação a isso pois quem trabalha deve receber, 

que se não houver resultado buscara o MP. Com a palavra novamente o vereador Izaias Salustiano (PSB), 

reforça ser essa uma preocupação, que extinguir uma Autarquia com mais de 20 anos que está sendo exigido 

mais produtividade dos servidores, e a valorização dos servidores pode ser feito dentro da própria AMTT, diz 

não ver segurança para os servidores, por isso está fazendo moção de apelo pedindo a retirada desse projeto. 

Outra situação a respeito do voto das prestação de contas, comenta não saber que o INSS desde 1996 aonde o 

prefeito fez acordo de compensação para utilizar o imóvel e não sabia que aquele imóvel pertence ao município 

e desde de 2006 o INSS não paga pela locação do imóvel e isso ocasionou sobre problemas que será falado 

oportunamente comenta estarem sendo cobrados por dívida antiga e ainda está tendo prejuízo, que fara sugestão 

a prefeita para ou uma reintegração de posse pois o município paga locação para outros órgãos, que 

oportunamente ira falar mais sobre o assunto. 

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

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 
VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Declinou a palavra. 
VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 16/08/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 64/2021: 

Altera a Lei nº 11.645/2014. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 71/2021: 

Declara a utilidade pública municipal da Organização Não Governamental VOUGAN (PEQUENO 

GUERREIRO), com sede nesta cidade. 

Votação Nominal – Aprovado – 13 Votos Favoráveis - 4 Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Projeto de Decreto Legislativo nº 1/2021: 
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Dispõe sobre a Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro de 2017. 

Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis - 4 Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

Projeto de Decreto nº 2/2021: 

Dispõe sobre a Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro de 2000. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 359/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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

estudos para a criação da “Sala do Agricultor” no edificio da Prefeitura Municial de Ponta Grossa.  

  

Nº 360/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Nathália Zílio Pereira, a atleta ponta-grossense pela participação nas Olimpíadas de Tóquio 2020, 

representando o Brasil através da Seleção Brasileira Feminina de Voleibol, conquistando com a seleção 

medalha de prata para o Brasil. 

  

Nº 361/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
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MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Bruno Fuchs o atleta ponta-grossense pela participação nas Olimpíadas de Tóquio 2020, 

representando o Brasil através da Seleção Brasileira Olímpica masculina de futebol, conquistando medalha de 

ouro para o Brasil. 

  

Nº 362/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida aos Policiais Militares Coronel Edmauro Oliveira Assunção, Tenente-Coronel  Renato dos Santos 

Taborda  e Capitão Henrique de Sá Ribas, e também ao cidadão civil senhor Emmanuel Gabardo Taques, civil 

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

e também pela presteza dos Policiais Militares, ocorreu a abordagem e prisão de um homem que havia 

esfaqueado um outro cidadão na data de 09 de agosto de 2021 perto das 20h30m, na Rua XV de novembro em 

Ponta Grossa.  

 Total de Moções Aprovadas – 4 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 1 

INDICAÇÕES 

  

Nº 1082/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Sebastião Nascimento, Vila 

Raquel. 

  

Nº 1083/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Dias da Rocha Filho, 

Oficinas, em especial no trecho entre as ruas Alfredo Antônio Carneiro e Raimundo Correia. 
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Nº 1084/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Julia Viana de Azevedo, 

próxima ao Parque Linear de Oficinas. 

  

Nº 1085/2021 do Vereador JULIO KULLER 

Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento Interno, que após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o manilhamento, patrolamento, 

cascalhamento, fresado ou colocação de asfalto na R. Gustavo Adolfo Roedel - Jardim Carvalho, neste 

Município. 

  

Nº 1086/2021 do Vereador JULIO KULLER 

Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento Interno, que após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o manilhamento, patrolamento, 

cascalhamento, fresado ou colocação de asfalto na R. Lysandro Antunes Sampaio - Ronda, neste Município. 

  

Nº 1087/2021 do Vereador JULIO KULLER 

Indico à Mesa Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento Interno, que após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o manilhamento, patrolamento, 

cascalhamento, fresado ou colocação de asfalto na Frei Leandro do Sacramento - Ronda, neste Município. 

  

Nº 1088/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a recolocação do ponto de ônibus na 

Rua Betel, esquina com a Rua Seon, em frente ao N°182, no Bairro Santa Mônica. 
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Nº 1089/2021 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 Hara, no 

Bairro Santa Mônica. 

  

Nº 1090/2021 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 Naaliel, no 

Bairro Santa Mônica. 

  

Nº 1091/2021 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 Moabe, na 

Vila Santa Mônica. 

  

Nº 1092/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Sebastiana Martins 

Messias, San Marino. 

  

Nº 1093/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Sebastiana Martins 

Messias, San Marino. 

  

Nº 1094/2021 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 a urgente manutenção com patrolamento, 

cascalhamento, compactação, limpeza de bueiros e manilhamento da Rua Emilia Ferreira Schiffer, esquina 

com Rua Marcilio Luiz Mezzomo, Bairro Boa Vista. 

  

  

Nº 1095/2021 do Vereador DR. ZECA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando asfaltamento e manutenção na Rua 

Matheus Hugo Carneiro Martins no bairro Contorno na cidade de  Ponta Grossa. 

  

Nº 1096/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências quanto a melhorias da via Alceu Dejar Marques 

Guimarães, Ronda. 

  

Nº 1097/2021 do Vereador DR. ZECA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando asfaltamento na Rua Manoel Ferreira 

Pinto, centro do município de Ponta Grossa. 

  

Nº 1098/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando A melhoraria da sinalização das 

principais ruas das Vilas Lagoa Dourada, Panamá e Londres. 

  

Nº 1099/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando A melhoraria da sinalização das 

principais ruas das Vila Costa Rica 1,2 e 3. 

  

Nº 1100/2021 do Vereador DR. ZECA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o cascalhamento na Rua Donavil 

Vitorino de Mattos, no bairro Lagoa Dourada, no município de Ponta Grossa. 

  

  

Nº 1101/2021 do Vereador DR. ZECA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando Operação Tapa Buraco na Rua 

Jesuíno Antonio de Oliveira esquina com a Rua João Kubinsk na Vila Parque Nossa Senhora das Graças, nesta 

cidade.  

  

Nº 1102/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências quanto a quantidade de frutas e verduras entregue 

no programa Feira Verde. 

  

Nº 1103/2021 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 Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a chegada de cascalho até a 

comunidade de Pocinhos, Itaiacoca. 

  

Nº 1104/2021 do Vereador DR. ERICK 



 

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

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

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a chegada de cascalho até o Povoado 

Antunes, Itaiacoca. 

  

Nº 1105/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Otto Ewy, Vila Guaira, 

Oficinas. 

  

Nº 1106/2021 do Vereador DR. ZECA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando O Reparo nas Manilhas do “Arroio 

da Madureira”, pois estão ocorrendo alagamentos constantes nas casas das ruas Rio Grande do Norte (final da 

rua) bairro Boa Vista e da Rua Visconde de Sinimbu nº 1464 bairro Orfans,  nesta cidade. 

  

Nº 1107/2021 do Vereador VALDIR ANTÔNIO PEDROSO 

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  reparos 

como Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na  região do Distrito de Uvaia. 

  

Nº 1108/2021 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 inserção no cronograma do diário de obras da 

Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco e manutenção com o caminhão 

Asfaltruck da Rua Nogueira, Santa Paula. 

  

Nº 1109/2021 do Vereador VALDIR ANTÔNIO PEDROSO 
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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  reparos 

como Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento na  região do Distrito de Guaragi. 

Total de Indicações Aprovadas – 28 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 10 

Vereador Júlio Kuller (MDB) - 3 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 6 

Vereador Dr. Zeca (PSL) -5 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 

Vereador Valdir Pedroso (PSC) - 2 

 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 13 de agosto de 2.021. 
  
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 
                Presidente                                                  1º Secretário 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

na semana passada foi até o Ginásio Jamal e gostaria  de  parabenizar a atual gestão que está a frente do ginásio 

e também quem está a frente da radio inclusão, pede que a imprensa de atenção a essa radio, que a imprensa que 

é fundamental para divulgar projetos sociais e mais pessoas ajudar e a rádio inclusão faz um trabalho espetacular, 

daqui a uns dias farão um ano de funcionamento, que está sendo feito moção de aplausos e reforça o parabéns, 

comenta sobre problema grave dentro do ginásio que trará nas próximas semanas, com a palavra novamente o 

vereador Ede Pimentel (PSB), comenta que sexta feira esteve em solenidade pelos 82 anos do Agrupamento dos 

Bombeiros em Ponta Grossa, parabeniza a todos e a instituição, fala também que volta a pedir mais atenção dos 

secretários para os vereadores, que não está contente pelo atendimento e as alternativas para resolver os 

problemas da cidade.  

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que em nome do partido lamenta pela “horrenda” 

reforma administrativa proposta pelo presidente Jair Bolsonaro, a PEC32, aproveita para destacar que se trata de 
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uma emenda constitucional, que possibilita a perda de cargo para servidores, que isso não é bom pois abre espaço 

a cargos comissionados que atendem aos políticos que os indicas e não a população, que deseja a estabilidade 

dos cargos públicos não por privilegio mas impedir que servidores fiquem à mercê dos mandatos políticos e 

nepotismos cruzados, cita exemplo de denuncia que só sé possível pela estabilidade de emprego, que 

coincidentemente ficam fora da reforma juízes, parlamentares, poucas alterações para militares e questiona se a 

reforma é para combater com os privilégios, que não tem a ver melhorias dos serviços públicos, mas sim a 

diminuição de Estado para mero coadjuvante no exercício dos serviços essenciais para a população, que apenas 

em Ponta Grossa os Cargos Comissionados passariam de 296 a 600 com essa reforma, que pedagogos e diretores 

assim como chefes de unidades de saúde tornam-se cargos políticos e não técnicos. Reforça a importância do 

Estado nas nossas vidas e que essa reforma quer destruir o sistema público de saúde entre outros e a PEC 32 é 

cruel e representa o abandono dos serviços públicos, faz convite para participar de ato contra a PEC 32 pois não 

se aceitara os fins dos serviços públicos. Concede parte ao vereador Izaias Salustiano (PSB), desejando falar 

novamente sobre a mensagem 53 projeto 195/2021 que pretende extinguir AMTT deslocando as funções para 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento e Secretaria de Segurança Pública, que já analisou bastante 

o projeto e se preocupou pois trata-se de uma Autarquia importante para a cidade e seus agentes são favoráveis 

pois tem certeza que o novo projeto ira equiparar os salários com os dos agentes de segurança contudo no projeto 

não assegura isso e não tem parecer jurídico sobre a viabilidade legal disso pois essas pessoas passaram por 

concursos públicos, que deseja a equiparação mas não quer que aconteça que não sejam pagos, que há questões 

graves referente a recursos e falta de pagamento, que é favorável a o que vier em benefício do servidor mas não 

pode deixar que sejam enganados, pois cria-se uma expectativa no servidor e em sua família no que não pode 

vir, que fez moção de apelo, que pede o apoio e ira colocar o nome de todos e que marcara conversa com a 

prefeita para se discutir para entender ou melhorar o projeto pois do jeito que está o projeto e a justificativa é 

muito simplista para acabar com um órgão que possui um importante papel, nada se confunde com o que ocorreu 

envolvendo o Estar Digital não é porquê uma roda não funciona que deve acabar com o carro, que o que houve 

foi um problema de gestão e técnico e que não deve extinguir algo importante para a cidade. 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Destaca a importância do Executivo ter um bom diálogo com o Legislativo, 

pois a população cobra soluções e dependem do executivo e tem secretários que não dão atenção e que é 

importante que sejam atendidos que há um marketing do executivo para alguns figurões da cidade, que começará 

a falar a verdade quando questionado, dizer que a prefeitura não quis, que também tem secretários que são muito 

bons que atendem, que os secretários estão para atender por isso não os visita esta fazendo seu trabalho, reforça 

apelo que o executivo deve prestar mais atenção pois são a voz da população. Concede parte ao vereador Felipe 

Passos (PSDB), agradece pela votação em suas duas moções, para atletas que são de Ponta Grossa, que estarão 

tentando contato com eles e referente a esportes que acha interessantíssimo o que estão fazendo correndo atras 

para o retorno das atividades dos atletas de natação da cidade que usavam o teatro Guaira que  foi interditado e 

que estão tentando outras frentes, que agora as piscinas estão liberadas em todo o Brasil o que abre mais uma 

possibilidade, que amanhã estará atras de outra possibilidade, parabeniza outros parlamentares que também estão 

correndo atras. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta a respeito do trabalho do Jamal e pede para que  olhe com 

carinho a respeito do transporte de pessoas com deficiência, diz que as dificuldades são muitas tanto para carros 

quanto para motoristas que sempre foi bancado com a publicidade dos vidros traseiros dos ônibus, que foi 

encerrado que fez pedido de informações para saber o porquê disso, mas sempre tinha dinheiro para  poder 

estruturar isso, e as pessoas estão tendo dificuldade que não possuem outro transporte, reforça que os vereadores 

que visitem o ginásio cobrem isso, comenta que com alegria tem feito visitas aos bairros, que esteve em Monte 

Belo, Gralha Azul e a alegria de ver uma pessoa eleita é impressionante, porem que as dificuldades que o povo 

brasileiro enfrenta para sua subsistência é de “cair o queixo”, que estão enfrentando um dos problemas mais 

graves que a assistência a essas famílias não chega e  que os vereadores devem fazer o possível para essas pessoas 

serem atendidos da melhor forma possível que a eleição é para atender essas pessoas, agradece ao poder 

Executivo por ter sido tratado tranquilo e entende os vereadores que não veem o respaldo do Executivo que as  

vezes também não consegue fazer, reforça que o atendimento dos vereadores deve ser da melhor qualidade pois 

são os mais próximos da comunidade e veem os problemas e as vezes não podem ajudar, comenta que termina 
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a sessão com a consciência tranquila com relação a votação de hoje e que lá na frente todos darão razão ao que 

foi votado no dia de hoje e que irá embora muito tranquilo. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Concede a palavra ao vereador Leo Farmacêutico (PV), Se soma as 

palavras dos vereadores com relação a serem atendidos, comenta que na última sexta feira esteve fazendo doação 

de sangue ao qual pode observar reclamação a respeito da doação de sangue, que a 10 dias estavam com uma 

bolsa de sangue e que é importante que a população doe sangue e que as pessoas devem fazer a sua parte para 

ajudar pessoas que necessitam e tem certeza que se conscientizando poderão dar uma forca para a população 

deseja uma semana abençoada. 

VEREADOR VALDIR PEDROSO (PSC): Comenta que novamente vem falar sobre as condições das vias e 

estradas rurais, que não tem visto ninguém da casa falando, que ficou muito triste por um rapaz da galeria falar 

que não sabe o que está fazendo que está fiscalizando e fazendo seu trabalho, que se não está bom que se eleja e 

venha fazer, que pode vir com respeito, que já está triste por perca de amiga por causa de acidente que poderia 

ter sido evitado com a manutenção de bueiros que espera que a prefeitura realmente arrume essas ruas e auxilie 

os distritos que é das áreas rurais que vem o leite ao munícipio e que as vezes nem o caminhão consegue acesso 

mas o IPTU é cobrado, questiona o retorno dos recursos para esses lugares e que isso deve ser fiscalizado e que 

está fazendo isso e cobrando, comenta ser responsabilidade que  esses distritos estão dentro de Ponta Grossa, 

reforça estar pedindo socorro em nome do Guaragi para não se perder mais  nenhuma vida lá, pede respostas 

sobre isso e sobre segurança que não vê guarda municipal, que só viu viatura no dia do acidente, faz apelo para 

se olhar para esse distrito, que está cansado de ser esquecido e que pagam os impostos mas não veem retorno 

por parte da prefeitura, comenta que fara protesto em nome dela por ter perdido uma vida por incompetência, 

comenta sobre mandar maquinário para limpas as vias e manda abraço e sentimentos a familiar, reforça apelo 

para que não se perca mais uma vida. 

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

niao=16/08/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM. 

(XVIII LEGISLATURA) 

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

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

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

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

os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro 

Secretário, presentes os Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divonsir Pereira 

Antunes - Divo, Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da 

Farmácia, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Paulo Balansin, Leonilton A. 

Carneiro - Léo Farmacêutico e Valdir Antônio Pedroso. Manifestando-se em Questão de 

Ordem, o Vereador Dr. Erick solicitou um minuto de silêncio em face dos falecimentos 

dos Cidadãos Jorge Henrique Scandelari, seu amigo do Santa Paula; Mrinez do Rocio 

Ferreira, servidora da UEPG; Terezinha Jasinski, esposa do fundador do Supermercado 

Vitor, saudoso Vitor Jasinski e a todas as famílias enlutadas. O Vereador Valdir Antônio 
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Pedroso somou em homenagem póstuma à Celmira, do Guaragi, vítima de 

atropelamento em razão da falta de manutenção em um bueiro. O Senhor Presidente 

concedeu um minuto de silêncio em nome das pessoas que perderam suas vidas pela 

Covid-19 e também outras vítimas fatais deste fim de semana. À hora regimental, o 

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

realizada, a qual foi aprovada com a seguinte restrição apontada pela Vereadores Josi do 

Coletivo: Na Página 226, onde se lê "matou mais de quinhentos milhões de pessoas no 

Brasil", leia-se "matou mais de quinhentas mil pessoas no Brasil", através da solicitação 

de questão de ordem, onde assim se manifestou: "Gostaria que constasse na Ata do dia 

de hoje, de acordo com o Art. 109, III que houve um equívoco da minha parte na última 

fala de quarta-feira, que eu coloquei quinhentos milhões de mortes de covid no Brasil, 

eu queria dizer quinhentos mil e no calor da retórica eu acabei me confundindo, 

obrigada". 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 55/21 (Projeto de Lei nº 199/21), 

autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 28.643,48, 

e dá outras providências. Of. nº 1674/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.020. Of. nº 1675/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.024. Of. nº 

1676/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.025. Of. nº 1473/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.017. Of. nº 1744/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.019. Of. nº 1475/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.022. Of. nº 1746/1-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.023. Of. nº 

1747/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.028. Of. nº 1748/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.029. Of. nº 1767/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.028. Of. nº 1768/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.031. Of. nº 1784/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 243/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. DO VEREADOR VALDIR PEDROSO - Projeto de Lei nº 200/21, 

concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor Ernani Antoniacomi. 

DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção de Aplauso nº 363/21, à Dra. PATRICIA BAHLS DE 

ALMEIDA FARHAT, devido aos serviços prestados à comunidade ponta-grossense como 

odontóloga. Moção de Aplauso nº 364/21, à médica Dra. TASSIA ULIANA ALMEIDA, 

devido aos serviços prestados à comunidade ponta-grossense como nutróloga. DO 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 365/21, a ser encaminhada 
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a Ivo Henrique Chiaretto, único atleta pontagrossense que foi convocado para a Seleção 

de Base do Brasil Sub-16, que irá jogar a Copa América da categoria que ocorrerá em 

Xalapa no México. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Sugestão Legislativa nº 

366/21, à Excelentíssima Senhora ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita do Município 

de Ponta Grossa, para que seja implantado o Plano de Carreira e Remuneração dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agente de Combate às Endemias (ACE) e 

também outras providências, como o modelo em anexo, da cidade de São Pedro da Cipa, 

com as suas devidas adaptações para Ponta Grossa. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - 

Moção de Aplauso nº 367/21, dirigida ao Sassaki Eventos. DO VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO - Mocão de Aplauso nº 368/21, a ser encaminhada ao Pastor Adailton 

Eufrausino da Silva em comemoração do seu aniversário de 64 anos de vida, este que é 

pastor formado e consagrado há 38 anos, atualmente pastor titular na 5ª Igreja Batista 

Independente Fonte de Vida desde a sua fundação. DO VEREADOR VALDIR PEDROSO - 

Moção de Aplauso nº 369/21, a Direção, corpo docente e funcionários do Colégio 

Estadual do Campo Dr. Munhoz da Rocha. Moção de Aplauso nº 370/21, a Direção, corpo 

docente e funcionários da Escola Municipal Profª  Maria Elvira Justus Schimidt. DO 

VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 371/21, dirigida ao programa de 

televisão CulturAção transmitido pela Tv Educativa. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - 

Moção de Aplauso nº 372/21, dirigida ao Senhor Comandante-Tenente Coronel Carlos 

Alberto de Oliveira e todo o 2º Grupamento de Bombeiros de Ponta Grossa. DA 

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, instituída através do Requerimento nº 

132/21 - Requerimento nº 264/21, solicitando a prorrogação do prazo, por mais noventa 

dias, para a conclusão de seus trabalhos, ressalvada a necessidade de nova prorrogação 

de prazo a ser objeto de deliberação em reunião posterior desta Comissão Temporária. 

Colocado em discussão e votação, foi aprovado o citado requerimento. Manifestaram-

se no horário da COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR: VEREADOR GERALDO STOCCO - 

Discorreu sobre os seguintes assuntos: visita a vários bairros da cidade semana passada, 

com todo o cuidado e respeito, onde conheceu alguns projetos sociais voltados ao 

esporte, parabenizando a todos, destacando o Projeto Taekwondo, ainda não 

disseminado no Município, porém disse que existe grupo em Olarias dos Professores 

Elder e Lavalle que realizam trabalho excelente de ajuda a crianças e adolescentes da 

região. Parabenizou ainda o pessoal do Shangrilá e vários bairros da cidade. Também 

esteve conversando nas várias unidades básicas de saúde, verificando o que precisa ser 
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melhorado, destacando muitos pontos positivos e falando em saúde, comemorou pelo 

fato de haver sido vacinado contra a Covid-19, assim como para vários jovens, 

comentando o exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, que fizeram mutirão da vacina, 

cobrindo todas as pessoas acima de dezoito anos. Parabenizou todas as funcionárias em 

sua grande maioria, assim também funcionários da Fundação Municipal de Saúde pelo 

esforço e trabalho, atendendo da melhor maneira e de forma organizada. Ressaltou que 

não estão sendo vacinadas mais pessoas em face do Governo Federal não mandar as 

doses, se tivesse feito sua parte, sem dúvidas mais cidadãs e cidadãos teriam sido 

imunizados. Relatou haver conhecido na sexta-feira muitas localidades em que pessoas 

relataram sobre a questão do transporte coletivo no Município, informando a todos e 

imprensa em geral, que protocolou projeto de lei, objetivando que a integração seja 

englobada em cem por cento das linhas, envolvendo a cidade inteira, considerando que 

a VCG possui tecnologia para tal. Está ainda em conversa com a AMTT para que viabilize 

tal benefício às pessoas da cidade. Finalizou convidando a todos a comparecer junto à 

Estação Saudade para prestigiar o local, onde o SESC e SENAC revitalizaram o espaço, 

onde tem que incentivar pós pandemia, não tendo dúvidas que será mais um dos pontos 

turísticos da cidade. VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Prestou informações dos trabalhos que 

realizou na última semana, onde sexta-feira passada esteve em audiência junto ao Reitor 

da UEPG Miguel Sanches Neto, trazendo assunto que vem sendo debatido na Casa, por 

diversos parlamentares que buscam resolver tal situação assim como o Executivo está 

mobilizado nesse sentido, envolvendo os atletas da natação da cidade, ressaltando que 

a piscina do Clube Guaíra, que está disponibilizada para treino, se encontra desde o mês 

de janeiro interditada, onde haviam idéias do uso e reforma da mesma ou adaptação da 

que existe no Espaço Arena, não tendo até então uma solução definitiva. Disse que a 

Senhora Prefeita Municipal garantiu que logo tomará decisão de resolver tal situação, 

fazendo menção à moção aprovada pela Casa, solicitando a que os atletas pudessem 

utilizar a piscina da UEPG a fim de viabilizar esses treinos enquanto não se tem essa 

situação resolvida, onde então tomou iniciativa desse diálogo junto ao reitor que se 

comprometeu no sentido de buscar uma solução, seguindo a proposta para o 

Departamento de Educação Física, enquanto o Município busca solução efetiva para os 

atletas. Outro assunto, para relatar a visita que fez à Escola Municipal José Bonifácio 

Guimarães Vilela, do Bairro Boa Vista, onde tinha ido um tempo atrás para conhecer o 

projeto Praça dos Sonhos, que se trata de competição realizada na mesma, onde alunos 
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montaram maquetes de como seria uma praça, uma área de lazer voltada tanto para 

atendimento à população, quando aos alunos. Disse que o projeto ficou tempo sem 

retorno do Poder Executivo que fez esse compromisso, e na última semana, junto com o 

Secretário Municipal de Meio Ambiente lá estiveram para apresentar ao mesmo essa 

situação, o qual está trabalhando a fim de atender a referida promessa, considerando 

haver terreno atrás da referida escola que muito servirá para o desenvolvimento do 

mesmo. Esteve ainda visitando CMEI do Santo Antonio e Escola Municipal do Jardim 

Pontagrossense que de tempo estão pleiteando a mesma demanda, onde procura buscar 

resolver junto ao Poder Executivo. Aproveitando ainda quanto à Secretaria de Meio 

Ambiente, lembrou que na última sessão, aprovaram moção solicitando à mesma 

projeto já adotado em outros municípios, hoje tiveram decisão judicial envolvendo 

assunto relacionado à coleta de lixo, dizendo existir usina elétrica de biogás instalada 

recentemente, ressaltando que então Ponta Grossa avança nesse sentido, onde 

apresentou pedido para realizar coleta de materiais inservíveis, considerando que 

muitos terrenos baldios da cidade servem como descartes de pneus, sofás, fogões e 

tantos objetivos que não são mais utilizáveis, por não ter destinação correta. Lembrou 

que outros municípios adotam programação de coleta seletiva nesse sentido, dizendo 

ser questão da qual junto ao Secretário estão trabalhando a partir de então. Referiu-se 

à Moção de aplauso nº 362/21, constante da Ordem do Dia, dirigida ao Comando do 

Quarto Batalhão da Polícia Militar, considerando que na última semana, em noite de 

folga, oficiais acabaram presenciando situação em que cidadão foi esfaqueado, os quais 

rapidamente atenderam a vítima e entraram em perseguição, tendo imobilizado o 

suspeito, em plena noite de folga dos agentes. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO - Para 

falar a respeito do primeiro projeto que chegou na Casa, fruto da reforma administrativa 

proposta pelo Poder Executivo, de nº 197/21, cuja mensagem traz na essência a extinção 

da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes da cidade. Ressaltou que a mesma nos 

últimos anos vem trazendo inúmeros problemas para o Município, com denúncias de 

direcionamento de licitação, favorecimento de empresários, destacando que inclusive 

está com os demais membros da Comissão instaurada, se dedicando a investigar, 

contudo salientou, fazendo reflexão que a mesma tem mais de vinte anos de atuação, 

sendo de extrema importância para a cidade, pelas atribuições que estão sob sua 

competência, não sendo no entanto pelo fato de que em algum momento ocorreu 

problema de gestão que tem que ser extinta. Citou que a AMTT não cuida somente do 
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transporte coletivo, ou dos aplicativos, ou da Estação Rodoviária, mas do sistema de 

sinalização vertical e horizontal da cidade, da questão da engenharia de tráfego, dos 

radares, da infra-estrutura de mobilidade de trânsito, no momento que Ponta Grossa se 

desenvolve vertiginosamente, a área urbana vem crescendo, entendendo a importância 

de se refletir sobre o assunto nesse momento, havendo necessidade de trabalhar em 

prol da manutenção daquela autarquia. Relatou não ter nada na mensagem que 

justifique a existência de economia aos cofres públicos com a extinção da mesma, ao 

contrário, fala em retirar cargos e criar outros. Comentou que não veio junto a mesma 

plano de cargos e salários, conforme expressa no projeto, dizendo que os servidores 

serão equiparados aos guardas municipais, entendendo que existe comprometimento 

legal nessa equiparação. Sabe que o limite prudencial está quase extrapolando, tendo 

outros setores, principalmente da saúde e educação que tem horas extras não pagas e 

várias outras situações que implica em recursos públicos, entendendo não ser momento 

adequado levar adiante a extinção da AMTT. Somou-se ao seu pronunciamento o 

Vereador Dr. Erick, fazendo menção à sua fala, quando comentou sobre horas extras não 

pagas, onde está repetidamente cobrando do Executivo o pagamento aos médicos que 

realizaram atendimento além do seu tempo de currículo no momento da pandemia do 

COVID, tendo protocolado inclusive à Procuradoria do Município pedido de informações 

nesse sentido. Informou que se os trâmites internos não derem conta de tais 

pagamentos, inclusive irá acionar o Ministério Público se necessário. Retomando a 

palavra, Vereador Izaias informou que está remanejando Moção de Apelo, solicitando 

apoio dos demais pares, para que possam enviar ao Executivo, objetivando retirar o 

citado projeto antes de ser incluído na Ordem do Dia. Outra situação, para poder nortear 

a votação referente as prestações de contas dos ex-prefeitos Jocelito Canto e Marcelo 

Rangel, dizendo não saber até então, que o INSS desde 1996, quando o ex-prefeito 

Jocelito Canto fez acordo de compensação para poder utilizar o imóvel em que está 

sediado. Disse ainda que não sabia também que o mesmo foi construído com recursos 

do Município e desde então quando foi entregue a obra, não foi pago locação ao Poder 

Público. Ressaltou que foi um projeto criado para fazer compensação de dívidas de 

contribuições previdenciárias, cujos valores eram mais ou menos parecidos, e até hoje o 

processo se encontra parado, não havendo interesse por parte do INSS e união em fazer 

com que isso aconteça. Com isso, comentou que trouxe todo o problema que falará mais 

oportunamente durante a apreciação da matéria em questão. Irá fazer recomendação à 
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Prefeita, para que entre com ação de reintegração de posse do referido imóvel, 

considerando que se pagam altos valores a título de locação, enquanto existe prédio 

novo cedido à união que tem cobrado de forma veemente, não trazendo nenhuma 

contrapartida nesse aspecto. Não havendo mais vereadores interessados em se 

manifestar, deu-se início à ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI 

Nº 64/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 11.645/2014: 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, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro 

Bianco, Léo Farmacêutico, Paulo Balansin e Valdir Antônio Pedroso. Foi aprovada a 

solicitação verbal do Vereador Celso Cieslak, ficando justificada sua ausência durante a 

votação, por se encontrar fora do Plenário, prestando atendimento de ordem 

parlamentar. PROJETO DE LEI Nº 71/21 (Vereador Felipe Passos), declara a utilidade 

pública municipal da Organização Não Governamental VOUGAN (PEQUENO 

GUERREIRO), com sede nesta cidade APROVADO, ficando registrados os votos contrários 

dos Vereadores Geraldo Stocco, Josi do Coletivo, Julio Küller e Valdir Antônio Pedroso e 

ainda a ausência justificada da votação do Vereador Celso Cieslak. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/21 (Comissão de Finanças, 

Orçamento e Fiscalização), dispõe sobre a Prestação de Contas do Poder Executivo 

Municipal relativo ao exercício financeiro de 2.017: APROVADO, com votos favoráveis 

dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede 

Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Izaias Salustiano, Jairton da 

Farmácia, Dr. Zeca, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Paulo Balansin e Valdir Antônio 

Pedroso. Ficam registrados os votos contrários dos Vereadores Felipe Passos, Geraldo 

Stocco, Josi do Coletivo e Julio Küller. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/21 

(Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização), dispõe sobre a Prestação de Contas 

do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício financeiro de 2.000: APROVADO, com 

votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla 

Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, 

Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio 

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

registrada a abstenção do Vereador Dr. Erick. O Vereador Ede Pimentel solicitou questão 

de ordem para sair em defesa do Vereador Valdir Antônio Pedroso, o qual foi 
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questionado por um munícipe indagando o que está fazendo na condição de 

parlamentar, solicitando a esse que saia candidato, dispute e ganhe a eleição para vir 

discutir na Casa. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 359/21, do 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 360, 361/21, do Vereador Felipe Passos; 362/21, do 

Vereador Filipe Chociai e Indicações nºs 1082, 1083, 1084, 1092, 1093, 1094, 1103, 1104, 

1105, 1108/21, do Vereador Dr. Erick; 1085, 1086, 1087/21, do Vereador Julio Küller; 

1088, 1089, 1090, 1091, 1098, 1099/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 1095, 1097, 

1100, 1101, 1106/21, do Vereador Dr. Zeca; 1096, 1102/21, do Vereador Felipe Passos; 

1107, 1109/21, do Vereador Valdir Antônio Pedroso. Concluída a votação da Ordem do 

Dia, o Senhor Presidente abriu espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADOR EDE 

PIMENTEL, passando primeiramente ao Vereador Geraldo Stocco, o qual relatou sua 

visita ao Ginásio Jamal Farrjah Bazzi, direcionado a pessoas que apresentam deficiências, 

parabenizando a atual gestão que está à frente do mesmo, em especial Noel e Gian que 

estão também cuidando da Rádio Inclusão que fica on line no site de Ponta Grossa, 

solicitando à imprensa para que dê atenção à mesma, a qual dentro do referido ginásio 

faz trabalho espetacular, onde fará moção de aplauso, considerando que a poucos dias 

completará um ano de funcionamento. Parabenizou também as pessoas de Juliano e 

Suzana Vieira que estão a frente do ginásio. Citou problema que trará nas próximas 

sessões, em que a ex-gestão infelizmente nada fez nessa questão. Retornando, Vereador 

Ede Pimentel relatou sua presença em pequena solenidade em comemoração aos 

oitenta e dois anos do Segundo Grupamento de Bombeiros da cidade, estendendo seus 

parabéns em especial ao Tenente Coronel Carlos Alberto. Voltou a solicitar mais atenção 

dos secretários municipais com os vereadores, não estando contente com o tratamento 

e falta de alternativas para a cidade de Ponta Grossa por parte dos mesmos, começando 

pela Prefeita Municipal que também é responsável em atendê-los. O Vereador Filipe 

Chociai, nesta oportunidade, assumindo interinamente a presidência dos trabalhos 

informou que dentro das competências e responsabilidade como líder de governo, busca 

estabelecer diálogo, onde tem com outros vereadores recebido reclames de alguns 

secretários, tendo levado ao conhecimento do Poder Executivo, porém foge de sua 

competência, ficando dentro da individualidade de cada um em melhorar ou não esse 

atendimento a ser dispensado. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para acolher a presença 

do Sindicato dos Servidores Municipais na Casa, com a presença de seu presidente 

Roberto Ferenzovicz, lamentando a "horrenda" reforma administrativa proposta pelo 
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Presidente Bolsonaro, através da PEC 32, destacando que se trata de uma Emenda 

Constitucional, mais uma vez afrontando aos servidores, criando nova oportunidades de 

perda de cargos públicos, em detrimento da nomeação de milhares de comissionados 

para atender os políticos que os indicam e não a população. Justificou nesse sentido o 

motivo de desejar estabilidade para o servidor em geral, não para que tenham 

privilégios, mas o que se busca é impedir que trabalhadores técnicos não fiquem à mercê 

de certos políticos, que não hajam nepotismos até mesmo cruzado. Exemplificou citando 

o servidor Luiz Ricardo Miranda na CPI  DA COVID, indagando se esse teria sentido 

segurança em denunciar um esquema de superfaturamento por parte do governo 

federal, no contrato de compra da vacina indiana covaxin se não tivesse garantia da 

estabilidade de seu emprego. Lembrou que coincidentemente ficam fora dessa reforma 

juízes, parlamentares, com pouquíssimas alterações para militares. Pensa nesse sentido: 

será que essa reforma foi para combater privilégios mesmo? Isso que a leva ao 

questionamento, cuja qual tem pouco a ver com melhoria dos serviços públicos ou 

aumento de eficiência na gestão. Complementou dizendo que "O que se pretende aqui 

é reduzir o estado e transformá-lo em mero coadjuvante na oferta de serviços essenciais 

à população". Colocou que com a referida reforma, os cargos comissionados em nossa 

cidade passariam de duzentos e noventa e seis a cerca de seiscentos, e diretores com 

pedagogos de escolas passariam a ser políticos e não técnicos, assim como chefes de 

unidades de saúde. Colocou que se pretende também destruir com a saúde brasileira 

que se sustenta no Sistema Único de Saúde - SUS, enfim, um sucateamento total dos 

serviços públicos do país. Convidou a todos e aos que assistem para participarem do Ato 

Contra a PEC 32 quarta-feira próxima as dezoito e trinta na Praça João Pessoa, estando 

convocada pela Frente Ampla Democrática de Ponta Grossa em parceria com o 

SINDISERV, APP Sindicato e SINDIUEPG. No espaço da oposição, se manifestou o 

Vereador Izaias Salustiano, para falar a respeito da mensagem nº 53/21, Projeto de Lei 

nº 195/21, que faz parte da reforma administrativa da cidade, onde o Executivo pretende 

extinguir a AMTT, deslocando o transporte coletivo, Estação Rodoviária, aplicativos e 

táxis para a Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Planejamento e outra parte, como 

estacionamento regulamentado, engenharia de tráfego, sinalização viária, radares, 

semáforos para incorporar à Secretaria de Segurança Pública, onde analisou a matéria, 

tendo conversado com vereadores sobre essa situação, ficando preocupado com o fato 

de se tratar de autarquia que tem papel importante na comunidade, com agentes que 
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são favoráveis, porque tem certeza que no projeto serão equiparados com os Guardas 

Municipais em termos de salário, com elaboração de plano de carreira, contudo não 

consta nada nesse sentido na matéria,  não tendo parecer jurídico assegurando 

viabilidade legal disso, já que altera função e tem concursos públicos que esse pessoal 

passou para poder assumir. Tomou iniciativa de elaborar moção de apelo, solicitando 

apoio de todos em agendar conversa com a Prefeita Elizabeth Schmidt para discutir esse 

tema a fim de melhorar o projeto ou entender a justificativa da mensagem. VEREADOR 

DR. ERICK: Destacou a importância do Executivo ter bom diálogo com o Legislativo, 

pedindo permissão ao Vereador Léo Farmacêutico, dizendo que a população cobra muito 

em termos de soluções para o Município, lembrando de secretários que não dão atenção 

e isso vem acontecendo com freqüência consigo e Vereador Léo Farmacêutico. Tem visto 

que dentro da Prefeitura está acontecendo marketing estranho, destacando alguns 

figurões chaves da cidade como se fossem salvadores da pátria, enquanto estão ali com 

a população exigindo e não são muitas vezes atendidos. Citou a inclusão da Vereadora 

Adriana nessa fala, onde começarão a falar a verdade quando não forem atendidos. Em 

aparte, o Vereador Felipe Passos agradeceu a todos os vereadores pela votação das 

Moções nºs 360 e 361/21, para Nathália Zilio Pereira, jogadora da Seleção Brasileira 

Feminina de Voleibol, que conquistou a medalha de prata para o Brasil, nascida em nossa 

cidade e Bruno Fuchs, também atleta ponta-grossense, jogador da Seleção Masculina de 

Futebol, que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, onde estará 

tentando contato com os mesmos. Somou à força tarefa que estão realizando na Casa, 

para que os atletas de natação da cidade possam voltar a praticar, tanto os que 

participam de triathlon, bombeiros, policiais que utilizavam o antigo Teatro Guaíra e 

tentam outras frentes. Informou que amanhã terá reunião com pessoal que poderá dar 

outra possibilidade em Ponta Grossa e outros parlamentares que estão correndo atrás, 

parabenizando pela união de forças. VEREADOR JULIO KÜLLER: Comentou a respeito do 

transporte da pessoa com deficiência, para que o Vereador Geraldo Stocco olhe com 

carinho, após ter visitado o Ginásio Farjalah Bazzi, cujas reclamações são muitas, tendo 

manifestado da Tribuna a dificuldade tanto com carros como motoristas, que sempre foi 

bancada através da propaganda nos vidros traseiros dos ônibus e que foi encerrado, 

onde elaborou pedido de informações questionando os motivos disso. Disse que não 

existe outro transporte que não seja esse para contemplar os deficientes para fazer 

trabalhos de fisioterapia e outros atendimentos. Tem feito visitas aos bairros, onde na 
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terça-feira da semana retrasada esteve no Monte Belo e semana passada no Gralha Azul, 

vendo alegria da população em presenciar pessoa eleita pelo povo de volta, porém estão 

passando por sérias dificuldades de subsistência, à exemplo do povo brasileiro, 

enfrentando problemas mais graves que viu como político em todo o seu mandato, onde 

a assistência à essas famílias não chega e tem idéia de fazer esse elo com o Poder Público, 

pois pagam impostos e tem direito de ser atendidos da melhor maneira possível. 

Agradeceu ao Poder Executivo, entendendo o lado dos vereadores, primeiramente os de 

primeiro mandato, onde as dificuldades são muitas e às vezes não conseguem fazer, 

porém o atendimento dos vereadores tem que ser de qualidade, pois são os políticos 

mais próximos da comunidade e se vêm de mãos atadas, por não conseguirem dar 

retorno à comunidade. Está de consciência tranqüila com relação à votação de hoje, não 

culpando ninguém, porém tem certeza que na frente muitos darão razão ao que foi 

votado no dia de hoje, pois avalizaram pessoa que não foi bom prefeito e que "fez o que 

fez" para poder voltar a ser prefeito mais uma vez. VEREADOR FILIPE CHOCIAI, passando 

ao Vereador Léo Farmacêutico, o qual se somou às palavras de Julio Küller e Dr. Erick, 

quanto ao atendimento dispensado pelos Vereadores por parte de secretários 

municipais. Disse que na última sexta-feira esteve no HEMEPAR fazendo doação de 

sangue na qual pode observar grande reclamação das enfermeiras, onde a dias atrás 

contavam com uma bolsa somente, vendo dificuldade da população em fazer sua parte. 

Informou haver divulgado na sua rede social, resultando em quatorze bolsas, 

considerando importante fazerem sua parte, para salvar vidas. Comentou a sessão, 

esperando que todos tenham uma semana abençoada. VEREADOR VALDIR ANTÔNIO 

PEDROSO, novamente para cobrar em prol das péssimas condições que apresentam as 

vias públicas e estradas rurais, não vendo nenhuma manifestação nesse sentido. Rebateu 

colocações de pessoa da galeria quando questionou o que estaria fazendo nesta Casa, 

dizendo ao mesmo para ser candidato daqui quatro anos para, se eleito, perceber o 

trabalho que realizam enquanto parlamentares. Relacionou a perda de uma amiga em 

função da falta de simples manutenção de um bueiro, esperando que a Prefeitura 

Municipal e Secretários possam auxiliar, não somente Guaragi, como outros distritos, 

dizendo que dessas áreas rurais que muitos produtos provém para o Município através 

dos agricultores que pagam seus impostos, principalmente IPTU. Cobrou ainda na área 

da segurança pública, esperando respostas quanto a permanência de agentes no seu 

distrito. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente 
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sessão, convocando a próxima para o dia dezoito do mês 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 dezesseis de agosto de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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