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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 03/11/2021 

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) 

AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

 

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB) 

AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

 

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD) 

AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

 

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 
 

Entrega de Moção: É feita a entrega de Moção de Aplauso ao NUCRIA,  de autoria da vereadora Joce Canto 

(PSC), a qual tambem comenta a alegria sobre entregar a Moção de Aplauso e a importância do Órgão, é 

concedida a palavra tambem a Delegada Ana Paula, que comenta sobre a honra de estar recebendo 

reconhecimento pelo trabalho, e comenta sobre a atividade dessa delegacia especializada, a qual há apenas sete 

unidades no Paraná, que presta atendimento diferenciado a crianças e adolescentes, comenta sobre as atividades 

desempenhadas nos seis anos desde o início de suas atividades, comenta sobre o agressor sexual estar dentro 

de casa quando se trata de crimes que vitimizam crianças, comenta sobre a gravidade dos relatos das vítimas, 

comenta sobre a responsabilidade do serviço prestado e o acolhimento diferenciado, reforça agradecimento aos 

vereadores e a equipe do NUCRIA.  

 TRIBUNA LIVRE: Ex-prefeito Otto Cunha que se manifesta através da Santa Casa, o qual comenta que é o 

vice-provedor do Santa Casa o qual já foi provedor por 9 anos, comenta sobre a forma como o Santa Casa tem 

sido administrada e que está equilibrada, comenta que recebeu reforma e foi pintado da cor original que era o 

amarelo, reforça a quantidade de reformas e investimentos no Santa Casa, comenta que está perto de mil 

funcionários e com faturamento de 16 milhões, comenta que a Santa Casa pretende construir um centro 
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oncológico que é algo que a região dos Campos Gerais necessita, comenta sobre os desafio dos pacientes e que 

serão diminuídos com esse Centro Oncológico, comenta sobre os recursos que já possui alocado, comenta que 

já fez contato com alguns vereadores e está buscando em nome da Santa Casa verba para comprar um 

Tomógrafo, que possui valor em torno de 1 milhão e uma de suas partes é um tubo que possui uma vida útil e 

custa 900 mil reais e que está buscando verba com os vereadores, e que já possui apoio de outros. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Inicia parabenizando a Moção de Aplauso ao NUCRIA, 

agradece aos pareceres em projetos que estavam arados e pede para que os projetos 241,245 e 312/2020, possa 

estar vindo ao plenário, um projeto visa que os jogos das atléticas do município constem no calendário oficial 

da cidade para que os universitários não tenham dificuldades em conseguir praças esportivas para realizar os 

seus jogos, viram a campanha da prefeita que prometeu avanço nos esportes, mas deve ser colocado em pratica, 

comenta que o projeto 245/2020 que é o projeto que busca facilitar a ciclo mobilidade no município e o projeto 

312/2020 que trata sobre a carga e descarga dos trabalhadores, relacionado a transportadores, comenta sobre 

as viagens em questão de saúde do município e espera que se compreenda e de atenção a cada caso, convida a 

todos para o dia 16 de novembro para audiência pública sobre a arborização no munícipio, que professores da 

UEPG estão vindo para conversara, professores da UNICENTRO tambem e espera que todos prestigiem esse 

importante tema para o município, comenta que logo será votado o Plano Diretor e pede cautela e mais 

audiências públicas sobre esse tema, que o tema ambiental deve ser melhor abordado, que um exemplo clássico 

é o parque ambiental que não possuía arvores e que agora isso está mudando e será mudada a média e longo 

prazo, que alguns políticos tem dificuldade em fazer políticas públicas de médio e longo prazo por não ver o 

resultado instantâneo, comenta sobre se  pensar na cidade para décadas futuras, que é necessário políticas 

públicas e responsáveis e a audiência pública sobre arborização é mais um trabalho sobre esse importante tema, 

pede para que as pessoa que virão a audiência pública tragam o comprovante das duas doses da vacina visando 

a segurança, comenta que planejava deixar o convite para o pequeno expediente porem como infelizmente terá 

na cidade a visita do presidente e muita gente tem se mobilizado em relação  a isso, e que lamenta  tudo isso, 

que se esta vivenciando um governo que cortou o dinheiro da saúde e educação, que antigamente era fácil 

estudar fora e fazer pesquisa através de universidades públicas e federais e agora isso não é mais possível, que 

o presidente cortou o pouco que já havia para educação, tecnologia e ciência, que a gasolina está a quase R$ 

7,00 reais, um gás de cozinha com um aumento de 30% desde o início do ano, que a cesta básica está em 

algumas cidades R$ 650,00 o que e mais da metade do salário mínimo, e ainda há pessoas se vangloriando 

sobre a visita do presidente, comenta que se ainda fosse uma visita a trabalho, porém é uma visita de campanha 

eleitoral e que não agrega em nada, comenta repudiar todas as atitudes do atual governo e que p mandato se 

posiciona contra todas as atitudes, que o povo está perecendo e o presidente vem fazer campanha no município, 

comenta que a ESA não está no município por política, e por isso não venho a ESA, que em outros municípios 

há filas para comprar ossos e restos de comida, comenta sobre o aumento de solidariedade durante a pandemia 

e que não vê isso no atual governo, que deseja um futuro melhor e se posiciona sem ideologias pensando apenas 

na  população. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE):Declinou a palavra. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Ausente. 

VEREADORA MISSIONARIA ADRIANA(SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta ter conversado bastante com o Poder Executivo para tentar 

buscar uma saída para revogar decreto mal pensado, comenta que a eleição política só vale a pena quando o 

valor dos impostos seja transformado em benefícios para todos os munícipes e que vê  um corte severo em um 

serviço que vinha funcionando a bastante tempo e  que afetou a  vida de bastante pessoas que utilizam e 

dependem desse transporte e nem foi dado satisfação a essas pessoas, comenta haver uma grande quantidade 

de mães que precisam pagar do próprio  bolso para que se tenha um atendimento digno, e que para a cidade 
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isso é uma vergonha pois esse atendimento devia estar sendo feito de dentro do município, que esse 

atendimento devia ser dado aos cidadãos na cidade, e não haver o constrangimento de ter que ir para outra 

cidade para que possam ser atendidos, que tem falado bastante com o Poder Executivo para que se reveja o 

modo de atender e tratar as pessoas, principalmente na saúde pois a saúde está com dificuldades, comenta sobre 

o Posto de Saúde Antônio Saliba que vários vereadores já pediram reforma, comenta sobre a dificuldade de 

seus usuários, comenta que foi informado por vários moradores que não há medico, enfermeiros ou remédios, 

reforça serem fiscalizadores do serviço público e questiona o que está acontecendo, que quando se toma atitudes 

que vão prejudicar pessoas, comenta que não se cuida nem do básico, que não trabalhando corretamente nas 

Unidades Básicas de Saúde, enche-se os UPAs, comenta que tocando no assunto o UPA está cheio novamente, 

e com poucos profissionais para atender, concede parte ao vereador Filipe Chociai (PV), comenta  concordar 

que o município deveria ter essa capacidade de prestar atendimento dentro do município, concorda com o 

fortalecimento da atenção primaria dos postos de saúde e que sabe que a prefeita tem esse objetivo, comenta 

saber que muitos vereadores estarão destinando suas emendas para contribuir em reformas de UBS, comenta 

que esteve conversando com a Gisele e Neuza da Casa Amarela e colheu alguns dados, e foi informado que 

não havia regulamentação do TFD, então havia essa cobrança em especial do Ministério Publico pois estava 

recebendo muitas reclamações de pessoa que não possuíam o direito a individualização do carro e estavam 

utilizando retirando da prioridade aqueles que deveriam ser atendidos pelo sistema, que a regulamentação busca 

dar prioridade para as pessoas que possuem prioridade, que o município possui dois ônibus e que estão 

programando para que um deles possa retornar antes para aqueles que terminaram as consultas, que possuem 

socorrista e equipe técnica, que iam apenas com o motorista no carro, e que as vezes passava mal e o motorista 

não possui capacitação técnica para auxiliar e que agora no ônibus possui essa capacidade, que é higienizado, 

comenta haver apenas cinco veículos para esse transporte, e que o município está fazendo o máximo dentro do 

possível para atender as pessoas. Com a palavra novamente o vereador Júlio Kuller (MDB), agradece pela parte 

do lider do governo e que com muita propriedade o defende, questiona o que dirá para a pessoa cujo o parente 

tem dificuldade para subir no ônibus e precisa de um carro mais baixo, reforça que foi dito o que todos sabem 

mas que ninguém chamou um deles para analisar caso a caso, que não tem como fazer isso, que poderá um 

ônibus deixar um paciente lá em Curitiba e um carro vai ter que ir buscar essa pessoa, comenta que foi uma 

trapalhada que a secretaria de Saúde fez e vai ter que corrigir e que não deixará a população perecer, comenta 

estar  aguardando a agenda da prefeita para que ela ouça já que a secretaria de Saúde  não teve a competência, 

par que ela ouça caso por caso pois ninguém está mendigando o transporte, que desejam o direito dessa pessoas, 

reforça desejar o diálogo e que a prefeita terá de ouvir, pois foi por isso que foi eleita, e que ela irá ouvir. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 03/11/2021 -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR DR. ERICK 



 

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

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

Projeto de Lei Ordinária nº 18/2021: 

Institui a meia-entrada para ingresso nos parques naturais aos moradores do Município de Ponta Grossa, 

conforme especifica. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 

Projeto de Lei Ordinária nº 211/2021: 

Denomina de NADIR DITZEL a Rua nº 15 do Jardim Imperial, situado no Bairro Cará-Cará, nesta cidade. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Projeto de Lei Ordinária nº 220/2021: 

Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Pastora ROSICLER SANSANA. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO, LEANDRO BIANCO, MISSIONÁRIA ADRIANA E 

FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 66/2021: 

Cria pontos de embarque e desembarque exclusivos para motoristas profissionais de transporte de passageiros, 

próximos  a locais de trânsito intenso e grande circulação de pessoas na cidade de Ponta Grossa. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso (Aprovado - 17 Votos 

Favoráveis - Votos Contrários) 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 132/2021: 

Concede Título de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Senhora LUCÉLIA DE CÁSSIA CLARINDO. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 18 

votos favoráveis) 

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

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

 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 213/2021: 

Revoga a Lei nº 4.599, de 27/08/1991. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 

Projeto de Lei Ordinária nº 222/2021: 
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Denomina de MARCOS MELVI MARCHINSKI a Rua nº 20, do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro 

Neves, nesta cidade. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 230/2021: 

Fica denominada de WALDEMAR CHRISTENSEN a via pública municipal conforme menciona. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 17 

votos favoráveis) 

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

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

  

MOÇÕES 

  

Nº 557/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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Dirigida aos estudantes GABRIEL CZENOSKI e CAMILA MOLOYAMA, respectivamente  das Escolas 

Municipais Professor Paulo Grott e Professora Judith Macedo Silveira, extensiva a todos seus professores, pela 

premiação concedida no concurso realizado pelo Programa de Educação Ambiental Campo Limpo - Edição 

2021. 

  

Nº 558/2021 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 seja aberta nova UBS na Região do Dom Bosco/Campos Elísios, Contorno. 

Total de Moções Aprovadas – 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

  

  

  

  

  

  

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1604/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento e Cascalhamento, ou 

a colocação do Fresado na Rua Moserote na Vila Santa Mônica. 

  

Nº 1605/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Inclusão de mais um Ônibus na 

Linha Uvaranas/Centro. 

  

Nº 1606/2021 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção para tampar os bueiros 

da Rua Republica da Colômbia - 497, (esquina com a Rua Tobias Moscoso) - Bairro Ronda. 

  

Nº 1607/2021 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 

instalação de duas lixeiras fechadas, em frente ao Colégio Estadual José Elias da Rocha Cívico Militar, situado 

na Rua Ricardo Wagner, 164 - Olarias. 

  

Nº 1608/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando imediata e manutenção e colocação 

de grades e tampas no bueiro na Avenida Frederico Constante Degraf - Chapada, nesta cidade. 

  

Nº 1609/2021 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 retirada de bags de lixo depositados na 

estrada em direção a represa do Alagados. 

  

Nº 1610/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão de carros elétricos nas licitações para 

aquisição de veículos. 
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Nº 1611/2021 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 limpeza ou medida alternativa que solucione o 

problema de entupimentos e alagamentos dos bueiros da Av. Jardim, Contorno. 

  

Nº 1612/2021 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 plano de pavimentação asfáltica das 

ruas do Condomínio Torres transversais às ruas Praia da Armação e Praia Porto Belo, Contorno. 

  

Nº 1613/2021 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 instalação de redutor de velocidade na 

forma de lombada em frente à escola Municipal Professora Zilá Bernadete Bach, Rua Praia da Armação, n° 

201, Jardim Dom Bosco, Bairro Contorno. 

  

Nº 1614/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de grelha, tampa de bueiro e barras de 

ferro para proteção de bueiro em todas as esquinas da rua Praia da Armação, Contorno. 

  

Nº 1615/2021 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 limpeza e manutenção da praça ao lado da Escola 

Municipal Professora Zilá Bernadete Bach, Jardim  Dom Bosco, Contorno. 
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Nº 1616/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando o prolongamento da pavimentação asfáltica da Rua 

Praia da Armação, Jardim Dom Bosco, Contorno. 

  

Nº 1617/2021 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 correção da instalação da placa de preferencial da 

rua Praia das Águas Claras esquina com a rua Jatobá, Contorno. 

  

Nº 1618/2021 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 rua Rio Taiúva próximo ao n.º 39 e nas demais vias, Vila Neri, Bairro Cara Cara,  nesta 

cidade.  

  

Nº 1619/2021 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 objetivando o asfalto na Rua Jaime Réis bairro 

Ronda. 

  

Nº 1620/2021 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 Manilhamento de toda a extensão 

da Rua Gregório da Fonseca, no Bairro da Ronda. 

  

Nº 1621/2021 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 construção de uma ponte na rua 

Marcelino Nogueira, entre a rua Costa Rica, no bairro da Ronda. 

  

Nº 1622/2021 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  reparos 

como Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na  Avenida Euzébio de Queiroz, próximo a Fazenda 

Modelo - IAPAR - Uvaranas. 

 

Total de Indicações Aprovadas – 19 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 4 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 9 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

 

  

  

 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 29 de outubro de 2.021. 
  
  

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

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Concede a palavra ao vereador Izaias Salustiano (PSB), comenta sobre 

o trabalho da CPI do ESTAR Digital que investigou tambem a Prolar, onde foi apontado mais de 20 

irregularidades em sua conclusão, comenta que o relatório foi levado em mãos a prefeita por entender que era 

importante o rápido acesso a esse documento, e comenta sobre uma recomendação que era a rescisão do aditivo 

contratual da CIDATEC, outra era a suspensão de repasse de qualquer valor oriundo desses contratos viciados a 

empresa e a conclusão foi mais abrangente solicitando a prefeita analise sobre entrar com medida judicial 

requerendo a declaração judicial de nulidade dos contratos firmados com esse grupo empresarial, que levaram 

mais de 4 milhões do município, comenta que já se passaram mais de 50 dias e não receberam manifestação 

alguma da prefeita, diante da gravidade da situação e dos apontamentos feitos o mínimo esperado era uma 

resposta que até o momento não se há notícia sobre algum ato Executivo em busca da recuperação do erário que 

foi frontalmente ofendido com a ação dessa empresa, por isso informa que se possa fazer uma análise jurídica 

sobre a possibilidade de se entrar com ação popular pedindo a nulidade desses contratos viciados que geraram 

prejuízo  financeiro e a imagem da cidade e da AMTT, que se está pensando nessa ação pensando no dinheiro 

pago nesse contrato, reforça que a população precisa de uma resposta e que essa ação deveria ser do executivo 

mas diante da inercia do Poder Executivo em não fazer o que deveria estar disposto em entrar com essa medida 

judicial a qual pede apoio. 

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

niao=03/11/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA SEXAGÉXIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA TRÊS DE NOVEMBRO 

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

                   Aos três dias do mês e novembro 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, com a ausência justificada da Vereadora Josi do Coletivo, presentes 

os Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Ede 

Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce 

Canto, Julio Küller, Leandro Bianco, Leonilton A. Carneiro - Léo Farmacêutico e Paulo 

Balansin. À hora regimental, o Senhor Presidente colocou em discussão e votação a Ata 

da Sessão anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi 

procedida pelo Vereador Primeiro Secretário a leitura do Expediente que se encontrava 

sobre a Mesa, constando do seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - 

Mensagem nº 84/21 (Projeto de Lei nº 306/21), altera a Lei nº 6.857, de 26/12/2001, 

conforme especifica. Mensagem nº 85/21 (Projeto de Lei nº 307/21), institui o programa 
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de melhoria habitacional "REFORMA PG". Of. nº 2394/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 333/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2399/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 332/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

2407/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 331/21, de autoria da Vereadora Josi 

do Coletivo. Of. nº 2422/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.067. Of. nº 

2423/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.068. Of. nº 2424/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.069. Of. nº 2425/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.073. Of. nº 2426/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.075. Of. nº 2427/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.076. Of. nº 

2428/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.083. Of. nº 2429/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.04. Of. nº 2430/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.085. Of. nº 2446/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.086. Of. nº 2447/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.087. Of. nº 

2448/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.088. DO VEREADOR DANIEL 

MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 302/21, concede Título de Cidadão Honorário 

de Ponta Grossa ao Leonardo Puppi Bernardi. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO 

- Projeto de Lei nº 303/21, assegura aos candidatos negros a reserva de 20% (vinte por 

cento) das vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e 

empregos públicos nos órgãos da administração direta e nas entidades da administração 

indireta do Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Projeto de 

Lei nº 304/21, denomina de Emerson Luis Marchinski a Rua nº 42, localizada no Jardim 

Royal, Bairro Neves, nesta cidade. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei 

nº 305/21, institui Empreendedorismo, Noções de Direito e Cidadania e Educação 

Financeira como temas a serem abordados no contraturno das escolas municipais de 

educação integral. DO VEREADOR DIVO - Projeto de Lei nº 308/21, institui a Política 

de Proteção aos Direitos a Pessoa com Câncer no Município de Ponta Grossa. DO 

VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 559/21, ao Exmo. Sr. Presidente da 

AMTT - Romualdo Camargo, para que realize medidas administrativas a fim de que a 

linha 086, que atende a região do Dom Bosco, tenha o itinerário e o horário estendidos. 

Moção de Apelo nº 560/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth 

Silveira Schmidt, para que determine a realização de estudos e posterior encaminhamento 

de Projeto de Lei à Câmara Municipal, para que sejam efetuadas reformas no 

estacionamento frontal do Centro de Eventos, a fim de oportunizar o uso do espaço público 

para lazer e esporte. Of.  nº 2142/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 460/21, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2004/21-GP, em atendimento a Moção de 

Sugestão Legislativa nº 145/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 2085/21-

GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 449/21, de autoria do Vereador Izaias 

Salustiano e outros. Of. nº 2408/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1399/21, de autoria 

da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2409/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1400/21, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2411/21-GP, em atendimento a Indicação nº 
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1262/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 2412/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1401/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2413/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1373/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2414/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1412/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. 

nº 2415/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1411/21, de autoria do Vereador Leandro 

Bianco. Of. nº 2416/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1402/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 2417/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1403/21, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2418/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1404/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1419/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1405/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2420/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1406/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. DO 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 561/21, a ser 

encaminhada à Igreja Cristã Maranata de Ponta Grossa, representada na pessoa do Pastor 

Elimar Wurmli, que estará realizando uma ceia especial mundial no dia 31 de outubro, tal 

ceia que será transmitida para aproximadamente 170 países, e pela comemoração do seu 

aniversário de 53 anos de história. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Apelo 

nº 562/21, Dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para 

solicitar possibilidade e intermediação entre a Secretaria de Esporte e a Secretaria da 

Fazenda Pública em vista de parceria com a Associação dos Servidores da UTFPR 

(ASSUTEF-PG) da piscina do Campus UTFPR Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 

563/21, dirigida a estudante Camila Moloyama, da Escola Municipal Professora Judith 

Macedo Silveira, venceu na categoria redação, a qual escreveu sobre o futuro do planeta. 

Moção de Aplauso nº 564/21, dirigida ao estudante Gabriel Czenoski, da Escola Municipal 

Prof Paulo Grott, venceu com seu desenho sobre inclusão e diversidade. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 565/21, a ser encaminhada à 

Primeira Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa, representada na pessoa do Pastor presidente 

Paul Wagner da Cruz de Almeida , em homenagem à conferência que estará realizando 

em comemoração dos 504 anos da Reforma Protestante. DO VEREADOR GERALDO 

STOCCO - Moção de Sugestão Legislativa nº 566/21, a Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que possa ser realizado 

o estudo de uma anistia dos impostos e encargos municipais aos estabelecimentos 

referentes à eventos, bares, casas de show, restaurantes, e similares, no ano de 2020. DOS 

VEREADORES GERALDO STOCCO E JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Apelo 

nº 567/21, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth 

Silveira Schmidt, para que determine a implementação de uma farmácia municipal na 

UPA Santa Paula, similar a que já temos na UPA Santana e anteriormente no Pronto 

Socorro Municipal. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Sugestão 

Legislativa nº 568/21, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. 

Elizabeth Silveira Schmidt, para que determine a realização de estudos e posterior 

implementação de equipamentos para captação de águas pluviais nos prédios públicos da 
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Prefeitura Municipal, iniciando pela Rodoviária, Terminais Municipais e Paço Municipal. 

Foi colocada em discussão, tendo sido aprovada a justificativa de ausência à presente 

sessão, da Vereadora Josi do Coletivo, por motivo de saúde. Finda a leitura do Expediente, 

o Senhor Presidente fez alusões à entrega da Moção de Aplauso nº 502/11, de lavra da 

Vereadora Joce Canto, dirigida ao NUCRIA - Núcleo de Proteção de Crimes Contra 

Criança e Adolescente em Ponta Grossa, sob responsabilidade da Delegada Dra. Ana 

Paula Cunha Carvalho, a qual se fez presente, juntamente com demais integrantes, tendo 

recebido das mãos de sua proponente, a qual reivindicou espaço junto à Tribuna para a 

mesma se pronunciar, ocasião em que agradeceu pela homenagem e expôs os trabalhos 

desenvolvidos pelo referido núcleo.  O Senhor Presidente registrou ainda nesta 

oportunidade palavras do cidadão Silvio, elogiando os trabalhos dos parlamentares 

"sempre prestando atendimento com zelo, buscando dar atenção e resolver aquilo que está 

ao seu alcance". Em seguida agradeceu à presença de representantes dos membros 

representantes do  NUCRIA e ainda anunciou a presença do Vice-Provedor da Santa Casa 

de Misericórdia, ex-prefeito e ex-deputado federal Otto Santos da Cunha, representando 

o Provedor Flávio Kaiber, convidando a utilizar da Tribuna, o qual agradeceu pelo convite, 

ocasião em que relatou as reformas e trabalhos desenvolvidos, expondo a realidade quanto 

ao tratamento de oncologia de excelência, com a implantação de um centro no Jardim 

Carvalho, visando atender Ponta Grossa e toda a região, estando com projeto praticamente 

pronto, com parte dos recursos alocados através de deputados representantes de nossa 

cidade junto ao estado e governo federal, conquistando a instalação de um acelerador 

linear para tal, pleiteando os Senhores Vereadores quanto à reivindicação de um 

tomógrafo, no valor de um milhão e quatrocentos mil reais. Anunciada a 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, utilizaram da Tribuna: VEREADOR GERALDO 

STOCCO - Parabenizou à Vereadora Joce Canto em face da entrega de moção de aplauso 

à Dra. Ana Paula e demais membros do NUCRIA, ressaltando o trabalho de extrema 

importância realizado na cidade. Agradeceu ao Presidente da Comissão de Urbanismo, 

Obras, Serviços Públicos, Trânsito, Transporte, Mobilidade Urbana e Acessibilidade pelos 

pareceres exarados a projetos de sua autoria, os quais estavam a tempos aguardando, 

elaborando pedido ao Senhor Presidente para inclusão em pauta dos Projetos de Leis nºs 

241, 245 e 312/20, os quais respectivamente institui no calendário oficial do Município o 

evento "Jogos Inter Atléticas de Ponta Grossa; institui o Programa "Adote uma Ciclovia" 

que visa incentivar o uso de bicicleta e a melhoria das condições de mobilidade urbana e 

o que altera a Lei nº 4.841 de 1992, proibindo o tráfego de veículos pesados acima de oito 

toneladas em determinadas vias da cidade, de segunda a sexta-feira, das nove às dezenove 

horas. Cumprimentou a todos com relação à viagens em prol da saúde de munícipes, 

parabenizando ao Vereador Julio Küller que tem trabalhando bastante sobre essa causa, 

fazendo menção a diversas moções que foram apresentadas, esperando sensibilidade da 

Senhora Prefeita Municipal e Secretário e Saúde, destacando que cada caso é um caso, 

devendo ser tratados com sensibilidade. Convidou a todos para o dia dezesseis de 
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novembro, onde estará realizando audiência pública nesta Câmara Municipal sobre 

arborização urbana, com a presença de professores da UEPG, UNICENTRO, esperando 

se possível dentro da agenda dos Senhores Parlamentares, possam estar prestigiando o 

tema que considera importante, lembrando que estarão votando futuramente o Plano 

Diretor, onde pede cautela, precisando ouvir pessoas para votar plano que ajude a cidade, 

tendo a arborização tudo a ver, precisando estar mais contemplada a questão ambiental na 

cidade, com políticas públicas sérias e responsáveis. Nesse sentido solicitou aos que forem 

participar para que tragam os comprovantes das duas doses da vacina contra a COVID-

19. Seguindo, registrou seus comentários quanto a vinda do Presidente da República Jair 

Bolsonaro para nossa cidade com essas palavras: "...infelizmente nós teremos aqui em 

nossa cidade a visita do presidente, muita gente tem se mobilizado em relação à isso e nós 

de fato lamentamos tudo isso. Nós estamos vivenciando um governo que cortou o dinheiro 

da saúde, que cortou o dinheiro da educação e da tecnologia, antigamente era fácil fazer 

pesquisas, estudar fora, através de universidade pública, através de universidade federal, 

mas hoje isso não é mais possível. Mais uma vez o presidente cortou o pouco que já restava 

da ciência, da educação e da tecnologia. Nós temos uma gasolina a quase sete reais, um 

gás de cozinha que aumentou trinta por cento desde o início do ano, uma cesta básica, não 

sei se algum de vocês sabe, acredito que devem saber, seiscentos e cinqüenta reais em 

algumas cidades a cesta básica. É mais da metade do salário mínimo e infelizmente nós 

vemos grandes grupos se vangloriando que nós teremos a visita do presidente, se ainda 

fosse uma visita sob trabalho, para fazer crítica, para conversar, para dialogar, ainda vai, 

que ele é o presidente, infelizmente, porém é uma visita de campanha eleitoral. É uma 

visita de palanque. É uma visita que não vai estar agregando em nada, inclusive vão ter 

que ir lá, colocar a gasolina a sete reais para quem sabe ir para Castro para visitar ele. Nós 

lamentamos, nós repudiamos todas essas atitudes desse atual governo. Nós não fazemos 

parte dessa cúpula, que fique muito claro e fique registrado Presidente, em Ata, da sessão 

de hoje que o nosso mandato se posiciona contra todas essas atitudes, nós não podemos 

ver nosso povo perecendo e o atual presidente gastando recurso público para vir fazer 

campanha em nosso município. É só lembrar que a ESA não está aqui por puramente 

política. Decidiram utilizar o Nordeste por manobra de política e por conta disso não 

teremos uma Escola de Sargento das Armas. Vejam a cara de pau do cidadão de duas 

semanas depois estar aqui fazendo campanha eleitoral. Nós não podemos admitir um 

governo desse. Talvez em Ponta Grossa não se veja tanto como no Rio de Janeiro, São 

Paulo pessoas em filas de açougue para comprar osso, para comprar restos de comida, nós 

estamos passando uma situação muito triste, muito delicada, nós vemos graças a Deus que 

a empatia de muitas pessoas, que a solidariedade de muitas pessoas aumentou durante essa 

pandemia, mas nós não vemos isso no governo federal e nós falamos isso nesta Tribuna 

com total respeito, com total seriedade, sem  ideologia política alguma, mas pensando nas 

pessoas e desejando um futuro melhor para a nossa cidade, para o nosso estado e para o 

nosso país. Obrigado Presidente". Através de solicitação feita pela Vereadora Joce Canto, 
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foi concedido um minuto de silêncio em face do passamento da Senhora Zaclis Mongruel, 

a qual era sócia do colégio SEPAM  e mãe do ex-presidente desta Casa, Roberto 

Mongruel. VEREADOR JULIO KÜLLER - Para saudar as munícipes presentes que na 

condição de mães reivindicam o retorno do transporte individual de pacientes para 

tratamento em Curitiba, dizendo que tem conversado bastante com o Poder Executivo, 

alguns secretários e Prefeita Elizabeth Schmidt, visando encontrar uma saída no sentido 

de revogar o decreto em questão, entendendo que foi mal pensado e feito abruptamente 

sem pelo menos conversar com os interessados. Ressaltou que ao eleger os representantes, 

os recursos arrecadados através dos impostos tem que reverter em benefício de todos os 

pontagrossenses, vendo um corte severo em trabalho que vinha funcionando a bastante 

tempo e que afetou a vida de diversas pessoas, sem sequer ter dado uma satisfação às 

mesmas. Frisou que tal atendimento teria que ser dado aos pontagrossenses que pagam 

seus impostos aqui em nossa cidade e não dar constrangimento maior em se dirigir a outra 

cidade para que possam ser atendidos. Disse ter sido informado por moradores do Costa 

Rica que lá não tem médicos, hoje não tinha enfermeiro e também não tem remédio, 

havendo de se pensar enquanto fiscalizadores do serviço público o que está acontecendo 

na saúde de Ponta Grossa, sem ser postulante da oposição ou situação. Colocou que o 

atendimento através das Unidades Básicas de Saúde é o básico e o fato de não se trabalhar 

corretamente, superlota as UPAS, com poucos profissionais para atender. Em aparte o 

Vereador Filipe Chociai registrou sua concordância que o município deveria ter 

responsabilidade e capacidade de prestar atendimento dentro da rede pública de saúde do 

Município, também quanto a questão do fortalecimento da atenção primária através das 

UBS, sabendo que a prefeita tem esse objetivo, também que os vereadores estarão 

destinando suas emendas para contribuir, porém apresentou contribuição relacionada ao 

TFD - Tratamento Fora do Domicílio, onde na última sexta-feira esteve conversando com 

Gisele e Neusa na Casa Amarela que realiza essa prestação de serviço público, as quais 

apresentaram alguns dados, especialmente quanto a crítica pela individualização de 

transporte através de um carro e não de um ônibus, onde primeiramente não havia 

especificamente uma regulamentação, em especial com cobrança do Ministério Público e 

talvez pessoas que não tinha direito em ser transportado individualmente, tirava da 

prioridade os que realmente deveriam ser atendidos por esse sistema. Citou que a 

regulamentação já parte desse princípio, de dar prioridade no atendimento aos que tem 

efetivamente essa necessidade. Também comunicou que hoje, através de decreto, possui 

dois ônibus de quarenta a quarenta e quatro lugares, onde em um deles estão colocando 

cronograma de retorno de meio dia a meio dia e meia para pacientes que tem possibilidade 

de retornarem antes, após efetuarem consultas, os quais possuem socorristas e equipe 

técnica, enquanto que nos carros acompanhavam somente o motorista e acompanhante 

quando muitas vezes tinha que ocupar o acostamento em função do paciente não estar 

passando bem. Agora dentro do ônibus existe equipe com toda capacidade, com seguro, 

higienização, ar condicionado. Registrou dessa maneira, que o Município está fazendo o 
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máximo possível para realizar esse atendimento com segurança e qualidade. Julio, 

retomando, rebateu citando a dificuldade de acesso ao ônibus por certos pacientes, dizendo 

ainda que deseja ouvir da Senhora Prefeita, após analisar caso a caso. "Ninguém aqui está 

mendigando o transporte, queremos o direito dessas pessoas. Ninguém está aqui para 

mentir ou para usar de má fé para ter um transporte melhor, então o que nós queremos é o 

diálogo e a prefeita tem que ouvir". Em Questão de Ordem, o Vereador Filipe Chociai, 

afirmou que na Casa Amarela, através de Gisele e Neusa, buscaram fazer diálogo com as 

mães e pessoas que tem essa preocupação e aparentemente poucas compareceram. No 

tocante à questão da impossibilidade, registrou que no próprio decreto traz que aqueles 

que não tenham condição de ir no transporte do ônibus adaptado, poderão fazer acesso 

através de veículo individual. Também informou que o Município está buscando utilizar 

ônibus adaptado para contemplar esses casos futuramente. Não havendo mais vereadores 

inscritos, passou-se à apreciação da ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 18/21 (Vereador Dr. Erick), institui a meia-entrada para ingresso 

nos parques naturais aos moradores do Município de Ponta Grossa, conforme especifica: 

APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da votação da Vereadora Josi do 

Coletivo. Foram aprovadas as solicitações de justificativa de ausência das votações dos 

Vereadores Dr. Erick, Geraldo Stocco e Paulo Balansin, por estarem fora do Plenário no 

momento de digitar o voto. PROJETO DE LEI Nº 211/21 (Vereador Ede Pimentel), 

denomina de NADIR DITZEL a Rua nº 15 do Jardim Imperial, situado no Bairro Cará-

Cará, nesta cidade: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da votação da 

Vereadora Josi do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 220/21 (Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno), concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Pastora ROSICLER 

SANSANA: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 

Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel 

Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da 

Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 

Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação da Vereadora Josi do Coletivo. 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 66/21 (Vereadores Léo 

Farmacêutico, Leandro Bianco, Missionária Adriana e Felipe Passos), cria pontos de 

embarque e desembarque exclusivos para motoristas profissionais de transporte de 

passageiros, próximos a locais de trânsito intenso e grande circulação de pessoas na cidade 

de Ponta Grossa: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação ficando registrada a ausência justificada da 

votação da Vereadora Josi do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 132/21 (Vereadora Josi do 

Coletivo), concede Título de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Senhora LUCÉLIA 

DE CÁSSIA CLARINDO: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada 

pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. 

Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias 
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Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação da 

Vereadora Josi do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 213/21 (Poder Executivo), revoga a 

Lei nº 4.599, de 27/08/1991: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. 

Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias 

Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação da 

Vereadora Josi do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 222/21 (Vereador Delmar Pimentel), 

denomina de MARCOS MELVI MARCHINSKI a Rua nº 20, do Loteamento Residencial 

Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, ficando registrada a ausência 

justificada da votação da Vereadora Josi do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 230/21 

(Vereador Daniel Milla Fraccaro), fica denominada de WALDEMAR CHRISTENSEN a 

via pública municipal conforme menciona: APROVADO, nos termos da Emenda de 

Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registrada 

a ausência justificada da votação da Vereadora Josi do Coletivo. Manifestaram-se em 

Questão de Ordem os Vereadores Leandro Bianco, para convocar reunião entre os 

membros da CPI DO TRANSPORTE COLETIVO, logo após o término da presente 

sessão, na Sala das Comissõe. Filipe Chociai, para convocar os membros da Comissão 

Especial de Investigação da Saúde para rápida reunião após o encerramento da sessão, 

junto ao Gabinete do Vereador Ede Pimentel. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 557/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 558/21, do Vereador 

Dr. Erick e Indicações nºs 1604, 1605, 1620, 1621/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 

1606/21, do Vereador Paulo Balansin; 1607, 1622/21, da Vereadora Joce Canto; 1608/21, 

do Vereador Celso Cieslak; 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617/21, do 

Vereador Dr. Erick; 1618/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 1619/21, do Vereador 

Felipe Passos.  O Vereador Leandro Bianco registrou a presença do ex-diretor da Agência 

do Trabalhador John Elvis Ramalho, prestigiando os trabalhos da presente sessão. Abertas 

as inscrições para o PEQUENO EXPEDIENTE, manifestou-se o Vereador Izaias 

Salustiano pelo PSB, por solicitação do Vereador Ede Pimentel, o qual relembrou que 

trabalharam mais de cem dias na CPI DO ESTAR DIGITAL que investigou também a 

PROLAR, cujo relatório foi conclusivo, sendo de conhecimento de todos, com mais de 

vinte irregularidades de apontamentos que foram colocados. Disse que tomaram iniciativa 

de levar em mãos da Senhora Prefeita Municipal uma cópia do aludido relatório, por 

entender que era salutar que tivesse rapidamente em suas mãos e na mesma oportunidade 

realizaram apontamentos de forma verbal em relação às recomendações, das quais era a 

rescisão do aditivo contratual com a empresa CIDATEC, outra, a suspensão de repasse de 

qualquer valor oriundo desses contratos denunciados à referida empresa, porém a 

conclusão foi mais abrangente no sentido de solicitar a mandatária que realizasse análise 

junto à Procuradoria Geral do Município, no sentido de entrar com medida judicial 
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requerendo a nulidade dos contratos firmados com o grupo empresarial envolvido, que 

levaram mais de quatro milhões de reais, além de estar sendo investigado, terem seus 

sócios com denúncia recebida, sendo réus por crimes e improbidade administrativa e até 

o momento, passados cinqüenta dias, está preocupado, porque sequer receberam respostas 

ou manifestação, seja por telefone ou qualquer outro meio, como a mesma se 

comprometeu, não tendo notícia de algum procedimento ou ato praticado pelo Poder 

Executivo, no sentido de buscar recomposição do erário que foi frontalmente ofendido. 

Pediu apoio de todos, em especial aos que trabalharam consigo para fazer análise jurídica, 

visualizando a possibilidade de entrar com uma ação popular, pedindo declaração de 

nulidade desses contratos viciados. Está intencionando em trabalhar essa medida judicial, 

justamente em razão principalmente da dispensa da licitação nº 003/2019 que onerou 

substancialmente o contrato, entendendo que a população merece uma resposta, embora 

seja prerrogativa do Executivo em tomar essa medida. Não havendo mais vereadores 

inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o 

dia oito do mês em curso, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia será 

publicada no Diário Oficial do Município, além de estar à disposição via rede de 

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

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

presentes. Sala das Sessões, em três de novembro de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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