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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 01/12/2021 

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) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

É feito leitura do Oficio 07/21, nota de repudio a intolerância religiosa, do COMPIR, Concelho Municipal de 

Promoção da Igualdade Racial de Ponta Grossa. Que se refere a um atentado criminoso na forma de incêndio 

praticado por delinquentes contra a Mesquita Imam Ali em Ponta Grossa, a Câmara tambem pronúncia seu 

repudio. 

TRIBUNA LIVRE: Superintendente do Governo do Estado Mauro Rockenbach, comenta obre a 

Superintendência  geral de diálogo e interação social, comenta sobre ocorrido abominável que é a intolerância 

religiosa, comenta tratar da cidadania no governo, comenta que essa superintendia é ligada diretamente ao 

gabinete do governador, e isso foi determinado pelo governados para que acompanha-se de perto as questões 

sociais, convida para 11 e 12 de março de 2022 o Paraná Social, um encontro onde será anunciado a produção 

de moradia por auto gestão, um projeto de economia solidaria e um projeto chamado Paz no Campo, comenta 

que haverá 5 audiências públicas no estado para tratar dos projetos, como o de moradia popular para conseguir 

atender quem ainda mão é contemplado, comenta sobre a ESA e a possibilidade de vir a Ponta Grossa. 

TRIBUNA LIVRE: Representando o Concelho Municipal dos Direitos da Mulher e outros órgãos de classe a 

professora de Direito Processual da UEPG Maria Cristina Rauch Baranoski  a qual comenta sobre o papel do 

homem na conscientização dos direitos da mulher e a luta pela eliminação da violência em todos os aspectos, 

comenta que 25 de novembro é o dia internacional da luta contra a violência de gênero contra a mulher, comenta 
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que se vive em uma sociedade estruturalmente violenta, comenta sobre a sociedade machista, ligada a uma 

educação patriarcal, comenta dados estatísticos referentes a violência contra a mulher, comenta sobre o 

Feminismo, movimento social das mulheres em busca de igualdade entre homens e mulheres, comenta sobre 

o papel fundamental do legislador sobre uma educação  seria e igualitária, comenta tambem sobre a Campanha 

Laço Branco que busca a equidade de gêneros, demonstrando o compromisso de homens para essa igualdade, 

faz pedido para campanha do município para o enfrentamento da violência contra a mulher em todas as suas 

facetas. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta que irá analisar projeto da prefeita relacionado a Prolar 

com sabedoria e equilíbrio, comenta sobre a Deputada Estadual Mabel Canto, e tem feito trabalho que honra a 

cidade de Ponta Grossa, que trouxe inúmeros investimentos para a cidade, comenta sobre alguns investimentos, 

comenta que a referida deputada tem um trabalho de cuidado das pessoas, comenta sobre projeto de lei chamado 

parto adequado que dá a mulher o direito de escolher como ganhar seu filho, comenta sobre trabalho voltado 

para fiscalização de obrar, como quadro negro e obras abandonadas, prometidas e que ou foram abandonadas 

ou não saiu do papel, comenta que algumas pessoas do município tem comemorado demasiadamente o termino 

do pedágio, e comenta que acabou o contrato e está se comemorando algo normal, como soltar foguete quando 

acabar o contrato da VCG, sem que o mesmo de fato tenha sido encerrado antes, comenta que fecharam os 

olhos no processo de leniência onde a empresa deu desconto no pedágio depois de ter dado propina para 

governadores e tudo mais, comenta que se deve ficar de olho que a proposta que vem tambem é ruim, que 

haverá mias praças de pedágio, aumento pequeno na quilometragem atingida, um desconto de 40%, porem se 

não tiver obra, que se tive voltará ao normal, reforça não entender a “badalada comemoração pelo termino do 

pedágio” que apenas expirou o prazo, comenta que Ponta Grossa está preocupada com isso, mas tem a 

felicidade de ter uma Deputada Estadual que tem brigado pelo direito dos Ponta grossenses e faz um grande 

trabalho, comenta que tem andado muito pelos bairros e uma situação o deixou preocupado no bairro do 

Caracará  na rua Tocantins que aquela via que já era um asfalto ruim foi muito utilizado pelos caminhões que 

tiravam terra da Heineken, e ficou numa situação deplorável e continua numa situação difícil pois ficou com 

um trafego de veículos pesados muito grande, comenta que estará oficiando a prefeitura para ver quais as 

medidas q serem tomadas, pois houve um investimento na cidade com a melhoria e investimento da Heineken 

mas os moradores do Santa Barbara não merece o que está acontecendo lá, que é necessario uma ação efetiva 

seja da Heineken seja da prefeitura, que tem percebido o sofrimento do povo e tentado ajudar, concede parte 

ao Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), comenta que fez moção de apelo para que fosse vista a 

questão dessas avenidas e das demais ruas do Santa Bárbara, onde diversas residências são alagadas em dias 

de chuva. Com a palavra novamente o vereador Julio Kuller (MDB), comenta sobre fazer trabalho em conjunto 

para que seja conseguido ou o reparo ou que se cobre da Heineken uma resposta pois o asfalto já era ruim e 

agora está intransitável. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC):Se soma ao vereador Júlio Kuller (MDB), por ter a Deputada Mabel 

como representante, e pelo trabalho desenvolvido pela cidade, comenta ter orgulho em ter votado na Mabel 

Canto, comenta que não votou na prefeita atual que tem feito coisas estranhas como por exemplo para se acabar 

com a Prolar a FUNEPO, extinguiu a AMTT, que tudo que é de bom a prefeita está acabando, comenta sobre 

com o fim da Prolar a esperança de moradia do povo, que a prefeita vem acabando com a saúde, comenta que 

gostaria de subir a Tribuna para elogiar a saúde, que todos estão sendo bem atendidos, mas isso não está sendo 

falado, comenta que as gestantes continuam sem ultrassom que a realidade da saúde continua precária, isenta 

os funcionários da saúde que continuam lutando muitas vezes sem estrutura, comenta que na CEI da Saúde se 

deparou com situações que entristecem como o relatório do Ministério Público que apontam irregularidades na 

contratação de médicos plantonistas e na terceirização de serviços públicos da saúde, comenta sobre uma ação 

continuada que começou com o ex-prefeito Marcelo Rangel e continua a acontecer e considera grave, que o 

Ministério Publico quando entrou com ação contra o Marcelo no final de 2018 relatava falta de licitação e 

outras diversas irregularidades e cita o grupo chamado HIGÉIA GESTÃO E SAÚDE LTDA na peça de 

representação lembrando que esse foi responsável pelo Hospital Municipal Amadeu Puppi e Upa Santana até 

31 de julho, e o que chama atenção na análise de documentos onde há situação que envolve o Poder Público 
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de forma direta, no dia 27 de maio de 2019 o Tribunal de Contas mandou correspondência para a prefeitura 

para tomar  cuidado com a empresa HIGÉIA pois o Núcleo de Inteligência alertava sobre improbidade 

administrativa cometida por essa empresa, e mesmo assim o contrato foi renovado sem licitação em 2019 e 

2020 e decorreu a pandemia e se descobriu uma corrupção no Rio de Janeiro e a empresa HIGÉIA estava 

envolvida, e isso resultou no impeachment do Governador Witsel, comenta que o Marcelo Rangel acreditando 

que não haveria problemas com as terceirizadas contratou a HIGÉIA completou 60 meses renovou o contrato 

sem licitar, que tiveram 4 anos para se programar, que tentaram a renovação mas a Controladoria do Município 

disse que não podia fazer a renovação desse contrato, comenta que essa empresa que estava no governo anterior 

tem hoje um contrato de número 37/2021 com outro nome pois não podia ser mais o mesmo nome e hoje se 

chama HERA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME no mesmo endereço, do mesmo proprietário, Tiago Gaier 

Madureira, que essa mesma empresa também faz trabalhos em Curitiba, envolvidos em esquemas de corrupção 

do Samu, e esquemas de quarteirização das UPAs de Curitiba, o que é grave operando em Curitiba e Ponta 

Grossa, comenta que deixara toda a documentação que já possui e para a CEI da Saúde que está operando a 

quase 90 dias e a prefeita ainda não enviou a documentação para ser analisada, mas que está com o relatório 

quase pronto, que está aguardando a documentação para completar o relatório da CEI mas que já sabe haver 

coisas muito graves, comenta que o problema das UPAs não é estrutural, é muito maior.  

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Reforça o papel fiscalizador do legislador e sobre o esforço 

para cumprir esse papel, que a desídia pode configurar na casa quando tomando conhecimento de uma situação 

não se empenhe em fiscalizar, por conta disso tem se empenhado em fiscalizar como fez na AMTT e continuará 

fazendo, comenta que desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos o direito à moradia tornou-se direito 

fundamental, o que se reforçou na constituição Cidadã, comenta que todas as esferas de governo tem a 

obrigação de empenhar esforços e disponibilizar recursos públicos para a construção de moradia digna para as 

pessoas, assim como outros direitos e que agora no último mês de 2021 foram surpreendido com mais três 

projetos de lei que chegaram na casa como parte de uma reforma administrativa que a vê despropositada, 

comenta que não possuía conhecimento da ampliação da reforma administrativa com a extinção da Prolar, da 

CPS e com a intervenção na FUNEPO, parecendo que o governo não possui capacidade de fazer planejamento 

estratégico para implementar as políticas públicas necessárias na condução da cidade, e coloca os membros da 

casa em situação difícil, que não tem tempo hábil e o executivo deseja que seja aprovado nesse exercício, 

lamenta esse acontecimento e não recorda de ter passado por situação como essa, comenta que o governo 

continua  na contra mão do esperado pela sociedade, e questiona como ficara a cidade a partir de janeiro de 

2022, comenta  que as pessoas  que estão trabalhando nesses projeto não tem dificuldade em conseguir moradia, 

concede parte a vereadora Josi do Coletivo (PSOL) que dá as boas-vindas em nome do partido aos servidores 

da Prolar e reafirma que está junto a eles e a outros vereadores e que não há como compreender a extinção de 

setores tão importantes da cidade para beneficiar uma nova  secretaria, comenta que há algo estranho nisso, e 

pede que os presidentes das comissões olhem para os servidores de maneira digna, comenta a grande ajuda que 

os novos servidores e diretores da Prolar os auxiliaram na CPI do ESTAR, que se houve corrupção foi por 

pessoas que nem estão mais lá, comenta estar tentando compreender o que  há por trás dessas mudanças tão 

radicais e incoerentes à primeira vista, com a palavra novamente o vereador Izaias Salustiano (PSB), comenta 

que se trata de alterações intempestivas que chegam em um momento inapropriado, que vai a contra mão do 

que se espera e agora certamente irá atingir aqueles que mais precisam do poder público, comenta sobre o 

trabalho especializado da Prolar que deve ser continuado, se solidariza com seus servidores, e comenta que 

desde os 8 anos do Marcelo Rangel nenhum investimento foi feito, comenta que a Prolar possui 6 milhões e 

caixa, reforça a contrariedade do projeto, que não possuíram nem tempo hábil para analisa-lo com segurança e 

de acordo com o interesse da população. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta que se está a quase 30 dias do fim do ano, no entanto 

muita coisa ainda está acontecendo na cidade como já foi relatado, e muito ainda acontecerá, comenta que fica 

feliz quando a casa de leis está cheia, se posiciona contra a Extinção da Prolar e da TV EDUCATIVA, comenta 

que não concorda com esse tipo de atitude, que na gestão passada quando batia 5 de dezembro o ex-prefeito 

Marcelo Rangel mandava vários projetos que impactariam na vida de muita gente, comenta que não foi 

conversado com ninguém e que trabalham pela cidade e devem votar para que o melhor aconteça pela cidade 



 

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

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

de Ponta Grossa, comenta que não se pode extinguir e inchar mais uma secretaria, sobrecarregar diretorias e as 

coisas que funcionam no município deve permanecer e se aprimorar, e dar melhores condições, nesse tema 

social tão importante, comenta que  não se pode em menos d e20 dias sem audiências e sem conversar extinguir 

um órgão tão importante, e sobre a TV EDUCATIVA, que durante a pandemia deu para observar sua 

importância, que em 2017 uma das primeiras vezes que foi chamado de oposição foi quando votaram contra a 

extinção da TV EDUCATIVA e ficaram felizes por ser contra a extinção e  na pandemia foi muito importante, 

que aqueles profissionais e a TV EDUCATIVA tambem deve ser valorizada, reforça o posicionamento 

contrário, comenta que estudou rapidamente o projeto e tem conversado e se posicionara contrariamente a isso, 

comenta falar diariamente e desde o início do mandato é uma pauta e que infelizmente a CPI e a prefeitura não 

colaboraram com o s pedidos e com o que o ministério público pediu, que hoje está vendo alguns servidores 

correndo risco de ter o decimo terceiro parcelado em 5 vezes, e não são salários astronômicos, que a VCG 

ameaça os funcionários de parcelar o Decimo terceiro em cinco vezes, enquanto diretores e sócios possuem 

salários gigantescos e estão tranquilos, comenta ser triste ver que oportunidades foram perdidas de fiscalizar a 

VCG por picuinhas politicas dentro da Casa de Leis, que foi até o Ministério Publico o Ministério Público falou 

com a prefeitura e essa não ouviu, não teve a auditoria, não verificou se as contas da VCG e seus sócios, que é 

triste ver uma passagem de R$ 5,50 e os trabalhadores tendo seus Décimos Terceiros parcelados, toda essa 

omissão causa possivelmente mais uma greve no transporte coletivo, em um período de Natal onde o Comercio 

funciona por mais tempo e as pessoas mais propensas a ir ao centro, por que a prefeitura não fez o que devia, 

que é triste lutar contra um sistema falido na cidade, comenta que continua  fiscalizando e acionando a justiça 

quando e se for necessario, comenta que ano que vem haverá novas licitações do transporte coletivo pois é 

triste ver o povo perecendo pela omissão de pessoas do  Poder Público, comenta que vai até as ruas e as pessoas 

o cobram e que tenta, e vai batalhando e correndo, reforça votar contra essas extinções. 

VERERADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS):Declinou a palavra. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA(SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 01/12/2021  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR CELSO CIESLAKI 
Projeto de Lei Ordinária nº 145/2021: 

Institui o  “Banco de Ração e Utensílios para Animais”, no âmbito do Município de Ponta Grossa. 
 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA 

Projeto de Lei Ordinária nº 235/2021: 

Institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o Programa de Combate à Pedofilia, conforme especifica. 
 

Votação Nominal – Aprovados – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA 
Projeto de Lei Ordinária nº 239/2021: 

Denomina de CLEVERSON LUIS DE SOUZA a Rua nº 14 do Loteamento GSP Life Ponta Grossa, Bairro 

Cará-Cará, nesta cidade. 
 

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

 

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 260/2021: 

Altera a Lei nº 11.646, de 21/01/2014, conforme especifica. 
 

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

 

_________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 261/2021: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 201.043,51, e dá outras 

providências. 
 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 
Projeto de Lei Ordinária nº 319/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor LUCIANO LARRI CHAMORRA 

QUEVEDO. 
 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 329/2021: 
Dispõe sobre alterações nos anexos da lei nº 14.021, de 28/07/2021 e Lei nº 14.062, de 20/09/2021, conforme 

especifica. 
 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR DIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 202/2021: 

Denomina de LUCIANO MAURICIO MANDU, a Rua 7 do Loteamento JARDIM BOREAL II, situada na 

Vila Borato, Bairro Piriquitos, nesta cidade. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 16 

Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

 

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

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA 

Projeto de Lei Ordinária nº 236/2021: 
Dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos municipais às pessoas cadastradas no 

Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (REDOME). 
  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso (Aprovado – 17 Votos 

Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

                         CFOF   - Favorável, observado o Substitutivo Geral confeccionado pela CLJR 
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela CLJR 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 
Projeto de Lei Ordinária nº 286/2021: 

Institui o “Dia Municipal da Proclamação do Evangelho” e dá outras providências. 
  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CECE   - Favorável 
 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
  

MOÇÕES 
  

Nº 632/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Aline Sviatowski, escritora pontagrossense, pelo seu livro “Memórias Araucárias e a cultura ponta-

grossense”. 
  

Nº 633/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 
À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas 

administrativas a fim de que sejam designados novos agentes de fiscalização junto à Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, responsáveis pela fiscalização e imposição de sanções. 
  

Nº 634/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Sr. UALID RABAH, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil e extensivo a todo o povo 

palestino, pela comemoração do DIA DE SOLIDARIEDADE AO POVO PALESTINO comemorada no dia 
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29 de novembro nos termos da Resolução 32/40 B, da Assembleia Geral das Nações Unidas, com os votos de 

que seu povo alcance a autodeterminação e a criação de seu Estado, já reconhecido pelo Brasil e por mais 139 

países 
  

Nº 635/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 

À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas 

administrativas a fim de que sejam providenciados estudos sobre a viabilidade de aumentar o limite de 

velocidade na Rua Dr. Paula Xavier, passando de 40 km por hora para 60 km por hora, ou medida alternativa 

que alivie o problema de engarrafamentos. 
  

Nº 636/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 
MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Igreja Assembleia de Deus da Vila Santa Maria, representada na pessoa do Pastor Airton 

Severino, pela comemoração de 30 anos de fundação da Igreja, fundada em 14/09/1991. 
  

Nº 637/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 
MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Pastor Marcos Antônio Zonatto, pelo trabalho social desempenhado com a comunidade carente, pelo 

exemplo de superação e por acreditar em nossa cidade. 
  

Nº 638/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Pedro Nascimento Ferreira, por acreditar e investir em nosso município, gerando empregos e 

oportunidades. 
  

Nº 639/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 

À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas 

administrativas a fim de que sejam mantidas acesas as luzes da Estação Saudade no período da noite.  
  

Nº 640/2021 do Vereador DIVO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida a Excelentíssima Senhora  Elizabeth Silveira Schmidt, Prefeita Municipal, para que seja posto a 

decoração e iluminação de Natal não só no Parque Ambiental, mas também, seja posto no Lago de Olarias e 

no Parque do Monteiro Lobato.  
  

Nº 641/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 
À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas 

administrativas a fim de que sejam dispensados do trabalho no dia 24 de dezembro de 2021, os professores e 

demais servidores das Escolas Municipais de Ponta Grossa. 
Total de Moções Aprovadas – 10 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 4 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 2 

Vereador Divo (PSD) - 1 
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INDICAÇÕES 
  

Nº 1771/2021 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 urgentes objetivando a averiguação, investigação e aplicação das 

medidas necessária em relação a um desmatamento ilegal no desvio Ribas, Distrito Industrial. 
  

Nº 1772/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

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

Victor Manoel Biagini, em frente ao Cmei Profª Iracema Machado Silva no Bairro Chapada. 
  

Nº 1773/2021 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da estrada rural dos Bejos , Distrito de Itaiacoca, nesta cidade.  
  

Nº 1774/2021 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 Laercio Gama Durante - Ronda,  no plano de pavimentação do município. Enquanto as obras não 

iniciem, seja realizado manutenção da via com cascalhamento, patrolamento e manilhamento. 
  

Nº 1775/2021 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 1776/2021 do Vereador DR. ZECA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação na Rua Fernandes 

Vieira , no bairro Nova Rússia.  
  

Nº 1777/2021 do Vereador DR. ZECA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação na Rua Ismael 

Martins, no bairro Nova Rússia.  
  

Nº 1778/2021 do Vereador DR. ZECA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação na Rua Casemiro 

Reis, no bairro Nova Rússia.  
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Nº 1779/2021 do Vereador DR. ZECA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação na Rua João Ratcliff, 

no bairro Nova Rússia.  
  

Nº 1780/2021 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 

manutenção da iluminação da Capela Mortuária, situado na Rua Prefeito Victor Grein, s/n - Distrito de Guaragi. 
  

Nº 1781/2021 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

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

Migliorini, entre a Rua Edilson de Araújo e a Rua Germano Justus, Parque dos Pinheiros - Uvaranas. 
  

Nº 1782/2021 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 realização de pinturas novas nas faixas de 

rolamento, cruzamentos, interseções para a Rua Nicolau Kluppel Neto em toda a sua totalidade, situada no 

Bairro do Santa Paula. 
  

Nº 1783/2021 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 readequação de sinalização horizontal e 

vertical para o cruzamento entre as ruas Francisco Ribas e Henrique Clock no Bairro Orfãs 
  

Nº 1784/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento da Rua 

Otávio Palhano no Jardim Monte Carlo nesta cidade.  
  

Nº 1785/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a pavimentação da rua 

Teixeira de Macedo em Uvaranas nesta cidade.  
  

Nº 1786/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a pavimentação da rua 

Alagoas em Olarias nesta cidade.  
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Nº 1787/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a pavimentação da rua 

Olavo Bilac em Uvaranas nesta cidade. 
Total de Indicações Aprovadas – 17 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 3 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 4 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 2 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 4 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 30 de novembro de 2.021. 
  
  

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

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOCE CANTO(PSC): Comenta estar recebendo reclamações referente ao transporte prestado 

pelo município através do ônibus do Serviço Funerário Municipal que não estão funcionando, que é um momento 

difícil para as pessoas e os ônibus não estão atendendo, pede atenção da Secretaria de Políticas Públicas  para 

que o atendimento retorne, comenta haver mais alguns probleminhas dentro do transporte municipal que 

precisam ser resolvidos que depois de terminar a CEI da Saúde começara a dar atenção ao sistema  funerário 

municipal que tem coisas graves e que já fez requerimentos, comenta haver algo grave envolvendo serviço 

funerário, cargos em comissão que já fez requerimento e ira falar futuramente subir a Tribuna falar sobre isso, 

que envolve as pessoas mais simples da cidade.  

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

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

niao=01/12/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA SEPTUAGÉXIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE 

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

                                Ao primeiro dia do mês de dezembro 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 Mesas os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" 



 

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

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

- Terceiro Secretário, com a ausência justificada do Vereador Ede Pimentel, presentes os 

Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Felipe 

Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do 

Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, 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. Questão de Ordem solicitada 

pelo Vereador Leandro Bianco, para pedir um minuto de silêncio em razão do falecimento 

do Cidadão João Franco, pai de seu Chefe de Gabinete, tendo sido acatado seu pedido pelo 

Senhor Presidente, estendendo às demais famílias enlutadas de nossa cidade. Também 

utilizou de Questão de Ordem a Vereadora Missionária Adriana, para agradecer e dar as 

boas vindas à Rosângela, Presidente do Conselho Municipal da Mulher, presente na Casa 

e ainda à Professora de Direito da UEPG Maria Cristina, registrando que a mesma fará 

uso da Tribuna na semana significativa, onde estará discorrendo sobre o tema direitos da 

mulher. O Senhor Presidente também registrou as boas vindas ao Superintendente do 

Governo do Estado Mauro Rockembach, informando que no momento oportuno também 

fará a utilização da palavra.  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 93/21 (Projeto de Lei 

nº 343/21), autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel localizado no Distrito Industrial 

Prefeito Cyro Martins, e dá outras providências. Mensagem nº 94/21 (Projeto de Lei nº 

343/21), autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel localizado no Distrito Industrial 

Prefeito Cyro Martins, e dá outras providências. Mensagem nº 95/21 (Projeto de Lei nº 

345/21), autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel localizado no Distrito Industrial 

Prefeito Cyro Martins, e dá outras providências. Mensagem nº 96/21 (Projeto de Lei nº 

346/21), autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel localizado no Distrito Industrial 

Prefeito Cyro Martins, e dá outras providências. EMENDA MODIFICATIVA/ADITIVA 

ao Projeto de Lei nº 339/21, conferindo nova redação à súmula da Lei nº 6.801/21, da 

seguinte forma: dispõe sobre a Fundação Educacional de Ponta Grossa - FUNEPO, como 

entidade privada, sem fins lucrativos e desvinculada do Município de Ponta Grossa. DO 

VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Aplauso nº 642/21, dirigida ao 

restaurante Paco Loco e seus proprietários, Thalyta Carneiro e Elton Alves, pelo excelente 

trabalho prestado em Ponta Grossa e apoio a projetos sociais da cidade. DO VEREADOR 

FILIPE CHOCIAI - Moção de Repúdio nº 643/21, em razão dos ataques realizados contra 

a Mesquita Imam Ali, na cidade de Ponta Grossa. Invasores adentraram à Mesquita e 

queimaram o Alcorão (livro sagrado muçulmano), atearam fogo em um quadro que 

continha os princípios do islamismo. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de 

Aplauso nº 644/21, dirigida a Casa de Apoio ao Cidadão Emergente na pessoa de Juliano 

Correa Ferreira  e estendido aos demais colaboradores pelo trabalho social desenvolvido 

em nossa cidade. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 645/21, a ser 

encaminhada ao Zé Rafael, atleta profissional de futebol, nascido aqui em Ponta Grossa, 



 

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

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

pelos títulos conquistados atuando pelo Palmeiras. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - 

Moção de Aplauso nº 646/21, ao Projeto Quali&Tec, idealizado pela Secretaria de 

Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, que recebeu o Selo ODS, o qual traz 

reconhecimento para indústrias, empresas, instituições de ensino, públicas e organizações 

da sociedade civil que estão atuando em prol dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). DO 

VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 647/21, a ser encaminhada ao senhor 

Silvestre Alves, pelo seu trabalho como músico, compositor, escritor sobre o tropeirismo, 

folclore e meio ambiente. Moção de Apelo nº 648/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de 

Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas administrativas a fim 

de que seja aberto Concurso Público para provimento de cargo de Operador de Máquina 

Agrícola. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Requerimento nº 426/21, solicitando para 

que seja justificada a sua ausência na presente sessão (01/12/2001) por estar se 

recuperando de procedimento cirúrgico. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi 

aprovado. DO COMPIR - CONSELHO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA 

IGUALDADE RACIAL DE PONTA GROSSA - Of. nº 07/21, expondo nota de repúdio 

à intolerância religiosa, requerendo a leitura da mesma durante a sessão da Câmara do dia 

01/12/2021, nos seguintes termos: "O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade 

Racial de Ponta Grossa, órgão público criado pela Lei nº 12.850 de 24/07/2017, de caráter 

consultivo e fiscalizatório, orientado e vocacionado para o objetivo de combater o 

racismo, a discriminação religiosa, desconstruir preconceitos e reduzir as desigualdades 

religiosas, tomou conhecimento por meio das redes sociais de um atentado criminoso, na 

forma de incêndio, praticado por delinqüentes, vândalos ou islamofóbicos contra a 

Mesquita Imam Ali em Ponta Grossa - Paraná. Os fatos relatados incidem em vários 

crimes capitulados na Lei Penal, em especial o art. 208, do Código Penal Brasileiro e os 

arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716 de janeiro de 1989, a seguir transcritos: Código Penal - art. 

208 - escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa; 

impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; vilipendiar publicamente ato 

ou objeto de culto religioso: Lei nº 7.716 de janeiro de 1989, art. 1º Serão punidos, na 

forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor etnia, 

religião ou procedência nacional; art. 20 Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. É inadmissível que o 

livro sagrado do alcorão venha a ser vilipendiado, bem como este espaço de respeitosa 

devoção religiosa, desta forma, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial 

se solidariza com o Sheik Mahmoud Shamsi e pede a atuação das autoridades competentes 

para que apurem o fato e punam veementemente os envolvidos. SAULO ROSA Presidente 

do COMPIR". Deixaram ainda registradas suas manifestações de solidariedade à 

comunidade muçulmana em razão do ato de vandalismo que sofreu a Mesquita Imam Ali 

a Vereadora Joce Canto e o Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Finda a leitura do 

Expediente, o Senhor Presidente concedeu o uso da Tribuna primeiramente ao 
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Superintendente do Governo do Estado, Mauro Rockenbach, o qual comentou sobre os 

trabalhos dentro da superintendência geral de diálogo e interação social em diversas 

questões que trazem inclusão da cidadania. Apresentou convite para os dias onze e doze 

de março de 2022, em que se realizará o  Primeiro Encontro Estadual de Lideranças 

Comunitárias Populares e Sociais na Cidade de Campina Grande do Sul, onde estarão 

anunciando a produção de moradias para alta gestão, projeto de economia solidária de 

emprego e renda e projeto chamado Paz no Campo, contemplando a agricultura familiar, 

citando a importância da realização de cinco audiências públicas no Estado, a última na 

ALEP, registrando ainda a possibilidade da vinda da Escola da ESA para Ponta Grossa, 

dizendo que devido que a escolha de Pernambuco era carimbada por interesses políticos e 

inviabilizou por esbarrar em licenças ambientais. Convidou nesta oportunidade para ser 

formada comissão desta Câmara de Vereadores para se apresentar no Paraná Social, dias 

onze e doze de março. Deixou registrada sua dica que está faltando plano de arborização 

na cidade, agradecendo ao Vereador Divo pelo convite. O Senhor Presidente agradeceu 

pela manifestação, deixando como sugestão o Vereador Divo para organizar comissão e 

participar do evento em questão. Em questão de ordem se manifestaram: Vereador Dr. 

Erick, dando boas vindas ao Superintendente Mauro Rockenbach fazendo menção à 

arborização, dizendo ser bandeira de seu mandato, informando que dentro disso tem 

trabalhado bastante junto ao Secretário André Pitella e em breve estará sendo votada nesta 

Casa Plano Municipal de Arborização, tendo projeto que visa a plantação de árvores 

nativas na cidade, parabenizando ao mesmo pelos projetos que vem desenvolvendo. Divo, 

dando boas vindas ao Superitendente Mauro Rockenbach, cumprimentando ainda o seu 

padrinho de casamento Ronald Rotina. Posteriormente utilizou da Tribuna a Professora 

de Direito Processual da UEPG Maria Cristina Rauch Baranoski, representando o 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Ponta Grossa, propondo reflexão a respeito 

do papel na conscientização dos direitos da mulher e na luta pela eliminação da violência 

em todos os aspectos, fazendo menção às campanhas realizadas durante o mês de 

dezembro em prol às mulheres, ressaltando a campanha Laço Branco, coordenada por rede 

de homens, pela equidade de gêneros. Lançou pedido no sentido de realizar campanha em 

âmbito municipal, considerando existir lei que institui data específica, quiçá a partir desta 

Casa, contando com parceria do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e outros 

órgãos de classes, entidades e sociedade em geral contra a violência à mulher em suas 

mais diversas facetas. Manifestaram durante a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR: 

VEREADOR JULIO KÜLLER, para primeiramente agradecer a presença do 

Superintendente do Governo Estadual, Senhor Mauro Rockenbach e ainda do Conselho 

dos Direitos da Mulher na Casa. Fez referências aos funcionários da PROLAR, dizendo 

que irá analisar a proposta de projeto encaminhado pela Senhora Prefeita Municipal com 

muita sabedoria e equilíbrio. Falou a respeito do desempenho da Deputada Estadual Mabel 

Canto, que com todas as dificuldades de primeiro mandato, tem feito trabalho que honra 

a cidade de Ponta Grossa. Registrou os inúmeros investimentos trazidos à cidade através 
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de sua atuação, entre eles ambulâncias para o SIATE, dois veículos para o Corpo de 

Bombeiros, consultórios odontológicos para dois postos de saúde, viatura para o NUCRIA 

e Delegacia da Mulher entre outros. Destacou o trabalho da mesma voltado às pessoas, de 

cuidado, o orgulhando muito, lembrando do Projeto de Lei que se chama Parto Adequado, 

dando direito à mulher de escolher a forma de ganhar seu filho. Também citou trabalho 

voltado à fiscalização, como a Operação Quadro Negro, assim como obras abandonadas 

e esquecidas pelos governos estaduais anteriores e atual, prometidas por secretários 

estaduais e que não saíram do papel, ressaltando que a mesma tem feito trabalho de 

fiscalização, se impressionando com relação a isso. Também em defesa da referida 

deputada, disse que algumas pessoas de nossa cidade tem comemorado o término do 

pedágio, indagando os motivos disso ter ocorrido, se alguém interferiu nesse sentido, 

considerando haver expirado o contrato de concessão, ressaltando que fecharam os olhos 

no processo de leniência, onde a empresa deu desconto nas tarifas após ter dado propina 

para governador e tudo o mais. Indagou: qual o motivo da comemoração do Secretário 

Sandro Alex? Tem que ficar de olho por conta da futura proposta que virá, dizendo que 

também é ruim, onde terão mais praças de pedágio, aumento muito pequeno na quantidade 

de quilômetros abrangentes e desconto de quarenta por cento, porém destacou que 

ocorrerá se não tiver obras. Nesse sentido disse que não entendeu até agora a tão "badalada 

comemoração pelo término do contrato do pedágio". Comentou situação que deixou 

preocupado quanto ao quadro que está sendo apresentado pela Rua Tocantins no Santa 

Bárbara, Bairro Cará-Cará, onde a referida via foi muito utilizada por caminhões que 

retiravam terra da empresa Heineken e transportavam através da mesma deixando-a com 

tráfego pesado e grande de veículos, onde estará oficiando a Prefeitura Municipal para 

saber quais são as medidas a serem tomadas por conta de que houve investimento na 

cidade com a referida empresa, porém os moradores não merecem o que está acontecendo, 

necessitando de ação efetiva tanto da referida empresa, quanto do Poder Executivo. Em 

aparte o Vereador Leandro Bianco lembrou haver elaborado moção de apelo para que 

fosse vista a situação da referida avenida e demais ruas do Santa Bárbara, onde diversas 

residências são alagadas em dias de chuva. VEREADORA JOCE CANTO: Somou-se ao 

Vereador Julio Küller quanto à representatividade da Deputada Mabel Canto em prol de 

nossa cidade destacada pelo mesmo, dizendo do orgulho em ter votado, para deputada e 

prefeita da cidade sem arrependimento, em detrimento da atual mandatária que agora tem 

feito trabalho para se acabar com a PROLAR, FUNEPO, além de tendo extinguido a 

AMTT, "tudo o que é de bom a Prefeita Elizabeth está acabando", nesse aspecto disse que 

fica pensando na esperança de moradia do povo. Discorreu sobre a saúde em âmbito 

municipal, onde gostaria de saber que a população necessitada está sendo bem atendida - 

nossas gestantes continuam sem ultrassom, a realidade continua muito precária, não 

obstante isentando os funcionários que continuam lutando muitas vezes sem estrutura. 

Registrou que no processo de investigação da CEI DA SAÚDE, deparou com situações 

que entristecem, como o Relatório do Ministério Público que aponta irregularidades na 
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contratação de médicos plantonistas e terceirização de serviços públicos da saúde. Falou 

de ação continuada que inicia no governo Marcelo Rangel e continua a acontecer de 

maneira gravíssima, lembrando que o MP quando entrou com ação contra aquele prefeito 

em 2.018, relatava falta de licitação e outras diversas irregularidades, citando o grupo 

chamado HIGÉIA GESTÃO E SAÚDE LTDA na peça de representação lembrando que 

esse foi responsável pelo Hospital Municipal Amadeu Puppi e Upa Santana até 31/07 do 

corrente ano, chamando atenção que na análise dos documentos, deparou com situação 

envolvendo o Poder Público de forma direta, quando no dia 27/05/2019 o Tribunal de 

Contas mandou correspondência à prefeitura local para tomar cuidado com a referida 

empresa, em vista que o núcleo de inteligência alertava sobre improbidade administrativa 

cometida pela mesma e mesmo assim o então mandatário renovou contrato sem licitação 

em 2019 e 2020, tendo sido descoberto, quando ocorreu a pandemia, atos de corrupção no 

Rio de Janeiro em que estava a mesma envolvida, ocasionando o impeachment do 

governador daquele estado Wilson Witsel. Citou ainda o nome de Tiago Gaier Madureira, 

dono da empresa HIGÉIA que estava no Pronto Socorro e Hospital Municipal Amadeu 

Puppi, citando que a controladoria e procuradoria do município manifestaram que não 

poderia fazer renovação do contrato, por desídia da administração. Afirmou que hoje a 

HIGÉIA tem contrato com o município, sob nº 37/21 com outro nome, se chamando 

HERA - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME, com mesmo endereço, do mesmo Tiago 

Gaier Madureira, também realizando trabalho em Curitiba com esquemas envolvidos em 

corrupção no SAMU e quarteirização das UPAS daquela capital e com Ponta Grossa, e 

ainda com esquema de cento e trinta e três milhões de reais no Rio de Janeiro o que levou 

ao impeachment do Governador Witsel com propina para políticos, tudo isso envolvendo 

esquemas de saúde. Está com seu relatório quase pronto, esperando apenas a 

documentação solicitada à Senhora Prefeita Municipal para concluí-lo, deixando à 

disposição de todos os vereadores cópias de toda a documentação. O Vereador Filipe 

Chociai agradeceu a manifestação da Vereadora Joce Canto, ficando feliz por estar 

realizando seu relatório, citando que a comissão tem noventa dias que podem ser 

prorrogados, onde estará solicitando como presidente da CEI agilização ao Poder 

Executivo no envio de informações solicitadas, e ainda irá fazer confrontamento das 

pessoas que se fizeram presente nas oitivas com os documentos então encaminhados que 

embasarão o relatório do Vereador Ede Pimentel e posteriormente farão apontamento de 

seus trabalhos sem suposições. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Ressaltou um dos 

papéis fundamentais do legislador, de fiscalizar, o que o impõe o dever de agregar esforços 

para cumpri-lo. Destacou que a desídia manifestada pela Vereadora Joce Canto pode 

configurar nesta Casa a partir do momento em que os parlamentares, conhecedores da 

situação, tomem conhecimento e não se empenhem no sentido de fiscalizar e cumprir o 

seu papel. Por conta disso disse que tem se empenhado em fiscalizar como fez na AMTT. 

Lembrou que desde 1948 com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da qual o 

Brasil é signatário, o direito a Moradia foi elevado a direito fundamental, depois com a 
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Constituição, através da Emenda 26, no Art. 6º foi considerado direito social mantido 

como base da sociedade e direito fundamental para a dignidade da pessoa humana, 

representando que todas as esferas de governo tenham obrigação constitucional de 

empenhar esforços, disponibilizar investimentos e recursos públicos para a construção de 

moradia digna às pessoas, assim como saúde, educação e outros direitos sociais. Disse que 

os parlamentares no último mês do exercício foram surpreendidos com mais três projetos 

de lei, como parte de uma reforma administrativa, em seu modo de ver de forma 

completamente despropositada, por não ter conhecimento de que se pretendia essa 

ampliação, com a extinção da PROLAR, da CPS e também intervenção na FUNEPO, 

parecendo que o governo não tem capacidade de fazer planejamento estratégico para 

implementar as políticas públicas necessárias na condução da cidade. Vê com muita 

preocupação, lamentando que isso possa estar ocorrendo na cidade, não se recordando nos 

últimos anos que esta Casa passou como situação como essa. Citou que o governo continua 

na contramão daquilo que se espera a cidade de Ponta Grossa. Em aparte, a Vereadora Josi 

do Coletivo deu boas vindas aos servidores da PROLAR, confirmando que estão somando 

junto aos mesmos e com os Vereadores Izaias e Joce Canto, disse que não há como 

compreender a extinção de setores tão importantes para beneficiar apenas uma nova 

secretaria, de Obras, que irá ficar super inchada. Pediu que os presidentes das comissões 

que olhem para os servidores que estão fazendo sua parte de maneira digna, honrada e 

honesta, concluindo, comentando o quanto os novos servidores e nova diretoria da 

PROLAR auxiliaram na CPI do Estar, afirmando que se houve corrupção, foi ocasionada 

por pessoas que não estão mais lá. Como mandato coletivo, informou que estão tentando 

compreender o que tem por traz dessas mudanças tão radicais e incoerentes à primeira 

vista. VEREADOR GARALDO STOCCO: Para falar que seu mandato se posiciona 

contra a extinção da PROLAR e da TV EDUCATIVA, vendo essas reformas a toque de 

caixa, não concordando com esse tipo de atitude, lembrando que na gestão passada o ex-

prefeito Marcelo Rangel, no dia cinco de dezembro mandava vários projetos que 

impactaria na vida de muita gente. Somou com o Vereador Izaias Salustiano, frisando que 

não falaram com os servidores, tampouco com os vereadores, colocando-os em situação 

difícil, onde tem que votar para que o melhor aconteça para a cidade, para os funcionários 

que estão trabalhando a anos. Disse que não podem inchar mais uma secretaria, com 

atribuições, sobrecarregar diretoria, entendendo que as coisas que funcionam no 

Município tem que permanecer, tendo que olhar para o novo, porém pensando em 

aprimoramento e dar melhores condições e trabalhar, ainda mais, pela moradia e 

habitação. Não podem em vinte dias, sem audiência, sem conversar, extinguir órgão tão 

importante da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa a PROLAR e sobre a TV Educativa, 

disse que viu na pandemia o quão importante foi para os estudantes e famílias do 

município. Lembrou que em 2017, foi quando votou contra a extinção da mesma e ficou 

feliz, vendo na pandemia o quão importante foi para a secretaria de educação, cujos 

profissionais também devem ser valorizados. Colocou que seu mandato se posiciona 
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contrariamente essas extinções, estando conversando com outros vereadores, trabalhando 

para que isso não aconteça. Comentou sobre outro tema, sendo pauta desde o início do 

mandato, quando em março de 2.017 acionou a justiça contra a VCG e esse ano teve que 

renovar, porém, infelizmente a CPI em trâmite na Casa e Prefeitura não colaboraram com 

seus pedidos e ao que o Ministério Público solicitou e hoje está vendo, infelizmente alguns 

servidores da VCG correndo o risco de ter seu décimo terceiro parcelado em cinco vezes, 

não sendo salários astronômicos, considerando absurdo e desumano; enquanto isso 

diretores e sócios recebem mais de vinte mil reais, estando tranqüilos. Disse que as 

oportunidades foram perdidas e jogadas fora por conta de picuinhas políticas nesta Casa, 

não tendo sido realizado auditoria, não tendo sido verificado as contas dos sócios, 

enquanto vê o povo pagando R$ 5,50 à passagem e os trabalhadores da empresa ter seu 

13º parcelado. Toda essa situação está causando agora mais uma greve onde o comércio 

funciona por mais tempo, porque o Poder Público não fez o que deveria ter feito. 

Continuará acionando a justiça quando for necessário, não podendo parar, quando ano que 

vem terão novas licitações e enquanto isso não acontece irá denunciar ao Ministério 

Público. Não havendo mais vereadores interessados em se manifestar, o Senhor Presidente 

prestou a seguinte informação: "Eu gostaria de cumprimentar a presença dos funcionários 

públicos municipais, funcionários aqui, acho que todos lotados na PROLAR, sejam bem 

vindos à Câmara Municipal de Ponta Grossa. Na data de segunda-feira nós fizemos a 

leitura para conhecimento da população, também dos servidores e dos vereadores, a 

modificação em alguns projetos estruturais e administrativos do Poder Executivo. Eles 

foram despachados às comissões na data de hoje para que as comissões tenham 

conhecimento tanto administrativo, jurídico, como também sobre o objeto de que se trata 

cada projeto. Nem todos os vereadores ainda conseguiram ler os projetos de lei porque 

nós já estamos com uma pauta de  outros projetos sendo discutidos aqui dentro desta Casa 

e nós teremos de acordo com o nosso cronograma da Mesa Executiva e também o nosso 

Regimento Interno a última sessão ordinária no dia quinze de dezembro. Então fora esta 

sessão, nós temos apenas quatro sessões ordinárias dentro do nosso Regimento Interno, 

que são as sessões já demarcadas para apreciar projetos e colocá-los em votação. Nós 

colocamos à disposição do Poder Executivo e isso é uma questão administrativa que eu 

passo aos parlamentares, que poderá, caso o Poder Executivo solicitar duas sessões 

extraordinárias nos dias dezesseis e dezessete, logo após a última sessão ordinária do ano. 

No dia vinte e três nós teremos o recesso que é o recesso natalino em final de ano, então 

eu só peço atenção de todos por gentileza, para que não tenha problema de comunicação. 

Após essa data, dia vinte e três, não terá nenhum sistema de trabalho porque todos estarão 

em recesso a não ser a nossa parte da guarda que cuida aqui da Câmara Municipal de Ponta 

Grossa, então não terá análise de projetos nenhum, nenhuma sessão extraordinária após 

esta data e como presidente da Câmara eu assumi um compromisso da minha primeira 

eleição e também na segunda reeleição de presidente da Câmara e friso novamente a todos 

os vereadores que acompanharam, e as pessoas que confiaram em nosso trabalho, que 
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nenhum projeto, nenhum projeto que seja polêmico, projeto que seja, não tenha o consenso 

da maioria, ele seria debatido, colocado em votação em sessões extraordinárias ou sessões 

no mesmo dia, uma após a outra, uma ordinária outra extraordinária, uma após a outra. 

Então os projetos que foram colocados aqui na administração, hoje nós demos também 

uma entrevista a uma televisão local, que para que esses projetos para que os senhores que 

estão aqui presentes neste momento, é um compromisso que eu assumi durante todo o meu 

mandato, para que entrem em votação somente se for votado no dia treze e dia quinze de 

dezembro, são as datas que podem ser colocados em votação, de acordo com compromisso 

assumido por esta Mesa Executiva, mas dependem das comissões, então as comissões 

estão dentro do prazo, elas tem, nós temos os prazos das comissões, como não veio em 

regime de urgência,  as comissões tem os prazos para fazer análise, vai primeiro para a de 

Justiça, depois de Finanças e outras comissões necessárias, nós não temos como obrigar 

as comissões a colocar em votação projeto dentro desse tempo hábil. Então depende de 

cada parlamentar, depende da análise de cada um de vocês para que possam estar aptos 

em votar. Friso novamente, se não tiver as comissões com os prazos dentro desse prazo 

estipulado, os projetos não entram em votação em sessões extraordinárias, é um 

compromisso público assumido desta Mesa Executiva, desde os nossos mandatos, e 

continuará até o último dia em que nós estaremos aqui em frente à esta Mesa Executiva, 

só para que vocês fiquem cientes disso". Contribuindo, em questão de ordem, o Vereador 

Pastor Ezequiel informou que os projetos estão todos em sua mesa e irá ter muita 

responsabilidade para analisar os mesmos, fazendo corretamente os despachos por 

comissão. Anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO 

DE LEI Nº 145/21 (Vereador Celso Cieslak), institui o "Banco de Ração e Utensílios para 

Animais", no Município de Ponta Grossa: APROVADO, ficando registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Ede Pimentel. PROJETO DE LEI Nº 235/21 

(Vereadora Missionária Adriana), institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o 

Programa de Combate à Pedofilia, conforme especifica: APROVADO, ficando registrada 

a ausência justificada da votação do Vereador Ede Pimentel. PROJETO DE LEI Nº 239/21 

(Vereador José Carlos S. Raad "Dr. Zeca"), denomina de CLEVERSON LUIS DE 

SOUZA a Rua nº 14 do Loteamento GPS Life Ponta Grossa, Bairro Cará-Cará, nesta 

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

Ede Pimentel. PROJETO DE LEI Nº 260/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 11.646, de 

21/01/2014, conforme especifica: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada 

da votação do Vereador Ede Pimentel. PROJETO DE LEI Nº 261/21 (Poder Executivo), 

autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 201.043,51, 

e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, 

Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce 

Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e 

Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Ede 
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Pimentel. PROJETO DE LEI Nº 319/21 (Vereador Daniel Milla Fraccaro), concede Título 

de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor LUCIANO LARRI CHAMORRA 

QUEVEDO: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Ede Pimentel. PROJETO DE LEI Nº 329/21 (Poder Executivo), dispõe sobre 

alterações nos anexos da Lei nº 14.021, de 28/07/2021 e Lei nº 14.062, de 20/09/2021, 

conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, 

Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce 

Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e 

Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Ede 

Pimentel. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 202/21 (Vereador Divo), 

denomina de LUCIANO MAURÍCIO MANDU, a Rua 7 do Loteamento JARDIM 

BOREAL II, situada na Vila Borato, Bairro Piriquitos, nesta cidade: APROVADO, nos 

termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Ede Pimentel. 

Foi ainda aprovada a ausência justificada da votação do Vereador Filipe Chociai, em 

função de estar fora do Plenário no momento da digitação do voto, despachando em seu 

gabinete. PROJETO DE LEI Nº 236/21 (Vereadora Missionária Adriana), dispõe sobre a 

isenção de taxa de inscrição em concursos públicos municipais às pessoas cadastradas no 

Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea (REDOME): APROVADO, nos termos 

do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Ede Pimentel. Foi 

colocado em discussão e votação, tendo sido aprovado o pedido verbal do Vereador Léo 

Farmacêutico, ficando o mesmo autorizado a se ausentar da presente sessão para se 

apresentar em consulta médica. PROJETO DE LEI Nº 286/21 (Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno), institui o "Dia Municipal da Proclamação do Evangelho", e dá outras 

providências: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Ede Pimentel e Léo Farmacêutico. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 632/21, do Vereador Geraldo Stocco; 633, 635, 639, 641/21, 

do Vereador Dr. Erick; 634/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 636/21, do Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno; 637, 638/21, do Vereador Leandro Bianco; 640/21, do Vereador Divo e 

Indicações nºs 1771/21, do Vereador Dr. Erick; 1772/21, do Vereador Leandro Bianco; 

1773, 1775/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 1774, 1780, 1781/21, da Vereadora Joce 

Canto; 1776, 1777, 1778, 1779/21, do Vereador Dr. Zeca; 1782, 1783/21, da Vereadora 

Missionária Adriana; 1784, 1785, 1786, 1787/21, do Vereador Geraldo Stocco. Ficam 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Ede Pimentel e Léo 

Farmacêutico. Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador Geraldo Stocco 

solicitou a possibilidade da inclusão para apreciação o Projeto de Lei nº 185/21, tendo sido 

informado que o mesmo não está revestido do Parecer, da Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação necessitando contar com a assinatura do Vereador Ede Pimentel, onde o Senhor 
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Presidente não consegue colocar em votação, por ainda estar dentro do prazo regimental. 

Inscreveu-se para o PEQUENO EXPEDIENTE, a Vereadora JOCE CANTO, Para falar a 

respeito de reclamação que vem recebendo de várias pessoas, sobre o transporte prestado 

por ônibus do Serviço Funerário Municipal, parecendo que não estão funcionando, quando 

especialmente em momento difícil não atendem à população, solicitando atenção por parte 

do órgão responsável a que venham ser realizadas as devidas manutenções nesses veículos 

para voltar a atender a municipalidade de maneira digna, além de outras questões que 

precisam ser resolvidas, onde após o término da CEI DA SAÚDE, começará a dar atenção 

nesse sentido, tendo já elaborado requerimentos e irá dirigir denúncia ao Ministério 

Público, considerando a gravidade da situação. Não havendo mais vereadores inscritos, o 

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

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

estará à disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, 

supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue assinada por mim, pelo Senhor 

Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, primeiro de dezembro de dois 

mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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