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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 08/11/2021 

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)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO(PV): Comenta que faz visitas na cidade e como faz parte da saúde 

gostaria de dar apenas notícias boas para a população, porem andando pelo município vê grande dificuldade 

da saúde causada pela pandemia no município, comenta ver a dificuldade do efetivo para realizar um bom 

atendimento, comenta ter visitado o Posto de Saúde do Costa Rica, onde viu a dificuldade daquela população, 

e a quantidade de pessoas no Posto de Saúde, reforça observar a necessidade de decisões por parte dos 

vereadores para resolver os problemas da cidade, comenta que irá batalhar pelos munícipes que necessitam e 

vão aos postos por que precisam, comenta ter recebido muitas reclamações sobre a ala de pediatria do UPA, 

comenta ver grande dificuldade no atendimento das crianças, comenta que o efetivo no final de semana é pouco 

para atender a demanda das crianças, que houve o retorno das aulas e com isso infecções causando dificuldades 

para os munícipes, comenta já estar estudando a possibilidade de entrar com vários pedidos nesse sentido, e 

estudar um ponto estratégico no centro da cidade para atender as crianças, concede parte a vereadora Josi do 

Coletivo (PSOL), que comenta que o mandato coletivo se soma as falas e que tambem recebeu reclamações a 

respeito do atendimento do UPA Santana, entre elas sobre a grande demora no atendimento, comenta que ligou 

e um enfermeiro foi extremamente ríspido e dando a entender que o que a vereadora estava fazendo era algo 

desnecessário, quando os vereadores tem obrigação de fiscalizar, e que não tem percebido esse respeito por 

parte de alguns atendentes, e que embora eles não sejam culpados os vereadores tambem não são culpados por 

fiscalizar, declara solidariedade as pessoas que esperam várias horas para ser atendida, carência total de 
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médicos, comenta que não irá se conformar com a fala do secretário que dizia que o pós-pandemia seria 

traumático mesmo, pois a saúde é o que tem de mais glorificado na sociedade. É concedida parte ao vereador 

Dr. Erick (PSDB), o qual parabeniza a atuação do vereador Léo Farmacêutico (PV) na área da saúde, comenta 

que no fim de semana escutou história de uma criança que ficou seis horas aguardando atendimento pois estava 

com a marcação azul, no entanto a criança estava com apendicite aguda e que ao olhar para a criança já saberiam 

que era apendicite aguda, e depois desse horário ainda não tinha sido atendida e a mãe teve que levar a hospital 

particular, faz apelo a Comissão Especial de Investigação para ver o que está acontecendo com essas UPAs, 

que se a empresa que não está dando conta então que devolva ao município para que seja passada a 

administração a outra empresa, com a palavra novamente o vereador Léo Farmacêutico (PV), Agradece e 

comenta que jamais subiria a Tribuna falar algo que não é verdade, reforça que vê o apelo da população e dos 

vereadores e tem certeza que encontrarão uma solução, agradece a todos pelo incentivo e reforça a certeza que 

encontrara uma solução aos munícipes, e sobre receber as reclamações sobre a distância e a demora no 

atendimento. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta sobre o Projeto de Lei Protocolado na última sexta-feira que 

é o projeto de lei 310/2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder a remissão total de credito tributário e 

anistia das multas fiscais decorrentes do ISSQN, as taxas das vistorias de Alvara e as Taxas das vistorias 

sanitárias incidentes sobre os serviços de Eventos, bares, restaurantes e lanchonetes no período de 26/03/2020 

até 31/12/2021, comenta que foi procurada por diversas pessoas dos setores de Eventos, Bares, restaurantes e 

lanchonetes em decorrência do período da pandemia, comenta serem  setores muito prejudicados e que ficaram 

sem trabalhar durante a pandemia e agora estão voltando de forma gradativa a trabalhar, que esse projeto foi 

expirado no  projeto aprovado dos vereadores Divo (PSD) e Felipe Passos (PSDB), em relação as taxas e 

isenções dos permissionários do transporte escolar, comenta que fez este projeto para que o Poder Executivo 

possa autorizar a anistia das multas do ISSQN, as taxas de vistoria Sanitária e Alvara para esses setores, que é 

importante para essa classe tão afetada, que se fala tanto que vereadores não podem fazer esse tipo de projeto, 

comenta ser um projeto autorizativo que se for aprovado ira solicitar ao Poder Executivo um decreto 

regulamentador que venha a instrumentalizar em lei em tela, resgatando compromissos com esse setor da 

economia, comenta que essas empresas foram muito afetadas e o projeto busca minimizar os impactos que a 

pandemia trouxe para esse setor, sita que a prefeitura compensou empresas como a VCG trazendo precedente 

para que seja feito ações como essa para setores como por exemplo os bares, restaurantes e eventos e por isso 

precisa de leis como essa para ajudar esses setores e reforça pedido de apoio da comissão de Redação e Justiça 

e em seguida das outras comissões e posteriormente da prefeita para que esse projeto torne-se decreto para que 

o setor mais afetado possa ter a remissão total das multas do ISSQN, as taxas de vistoria Sanitária e Alvara, 

que essas pessoas precisam trabalhar e forma muito afetadas. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Reforça a dificuldade enfrentada pelos setores de eventos 

durante a pandemia, que estão retornando agora apenas, comenta que fez Moção de Apelo a prefeita para que 

a mesma retire essas obrigações tributarias dessas pessoas, comenta que já foi ajudado outras classes e que é 

dever do poder público ajudar essas pessoas que estão empreendendo, comenta que um trabalho de anos não 

poder ser acabado em meses, comenta que o prefeito do mandato passado não fez nada por essas classes e que 

entrou na justiça para tentar ajudar essas pessoas mas o anterior governo  não fez nada por essas pessoas, que 

espera que o atual governo coloque a mão na consciência e olhe para essa classe com mais carinho e respeito, 

concede parte ao vereador Ede Pimentel (PSB), que parabeniza a vereadora Joce Canto (PSC), por se preocupar 

e se oferece em apoio e comenta ter sentido na pele o que a classe dos eventos sofreu e que sabe a necessidade 

existente, comenta que muitos estabelecimentos já fecharam. Com a palavra novamente o vereador Geraldo 

Stocco (PSB), comenta que essa moção foi feita em coautoria com o vereador Ede Pimentel (PSB), e que o 

mesmo é o mais indicado para falar sobre o que houve com o setor de eventos, parabeniza todos que estão 

conseguindo trabalhar, convida e informa que foi alterado o dia da audiência pública sobre arborização no 

município, comenta ser um tema de estrema importância, comenta sobre a necessidade de políticas públicas a 

longo prazo e que trará especialistas da área que já estão desenvolvendo projeto e mapeando as arvores da 

cidade para saber o que precisa ser feito nos próximos anos, comenta tambem sobre a possiblidade desse estudo 

constatar a necessidade ou não de arvores nativas em determinadas regiões, comenta ser um tema lindo e 



 

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

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

técnico e que é necessário trazer a população essa consciencial de longo prazo, comenta não ver motivos para 

a extinção da AMTT, comenta estarem a beira de uma nova licitação de Transporte Coletivo  que a AMTT 

deve ser melhor estruturada, que seus servidores fazem muito mesmo com poucos recursos, reforça sempre 

trabalhar com o tema do Transporte Coletivo e que a AMTT existe para ajudar a cidade, comenta haver poucas 

pessoas para fiscalizar o transporte, comenta não ver esforços da prefeitura em explicar o que aconteceria com 

os  funcionários e serviços da AMTT, comenta sobre o plano de cargos que tambem não é melhor explicado e 

é um tema recorrente em época de eleição, comenta que se deve tratar desse assunto com responsabilidade e 

seriedade, comenta que enviou ao Ministério Público tudo que aconteceu na CPI do transporte, e no transporte 

coletivo de Ponta Grossa, que foi aberto uma notícia de fato em relação a isso e que será aberto inquérito para 

verificar toda essa situação, reforça a importância de se ter os dados da movimentação financeira da empresa e 

de seus sócios, comenta que é fácil a empresa pedir subsidio e mostrar uma captura de tela da conta bancaria e 

não mostrar suas movimentações, concede parte ao vereador Daniel Milla (PSD), comenta que o transporte 

público municipal será um tema muito importante e debatido nos próximos anos graças a licitação que está 

próximo de ocorrer, comenta que houve demandas importantes sobre uma unificação da pista de ciclismo da 

Avenida Carlos Cavalcanti ligando a Itaiacoca, comenta haver um lapso de espaço nessa pista de ciclismo e 

solicita aos vereadores para que se possa fazer um pedido permitindo que haja a ligação dessa pistas e trará 

mais segurança aos ciclistas, com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco (PSB), comenta sobre a 

importância de se falar sobre ciclo mobilidade na Câmara comenta que o espaço entre as duas ciclofaixas é 

extremamente curto, e se for contemplado com mais um trecho de ciclovia poderá fazer com que os estudantes 

da UEPG possam utilizar esse trecho com segurança, comenta que era uma ideia ano passado, onde foi feito 

pedido para que continuasse na Avenida Carlos Cavalcanti mesmo a ciclofaixa até a UEPG através do canteiro, 

que isso funcionaria no município porem não fizeram q que acredita que com a ajuda de toda a câmara será 

possível essa melhor mobilidade, reforça que farão moção todos juntos para que essa pequena obra ajudara 

muita gente. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta sobre o transporte de crianças e pessoas que tem 

dificuldades em permanecer em um ônibus por períodos de 4 a 8 horas para fazer tratamento em Curitiba e que 

ainda não foram contemplados, que ainda não devolveram o transporte digno dessas pessoas, comenta que  

muita gente ouve falar em incontinência urinaria, mas hoje foi mandado uma criança com incontinência fecal 

para Curitiba, que ela saiu as 3 horas da manhã daqui, e deve chegar por volta das 21 horas da noite, comenta 

não entender como o município trata de uma questão tão importante e venda os olhos, comenta que o transporte 

não voltou ao normal e segundo o secretário de saúde não irá retornar, que devem ir de ônibus mesmo pois é o 

que o município pode oferecer para os munícipes que sofrem, comenta sobre lidocaína que está em falta no 

município e só retornara a entrega daqui a 45 dias, várias pessoas utilizando e o município está sem, concede 

a palavra ao vereador Felipe Passos (PSDB), comenta que no dia anterior uma mãe lhe pediu doação de 

lidocaína e xilocaína para seu filho que utiliza de forma mais intensa que o próprio vereador e que hoje levara 

mais uma sacola que encontrou em casa, que realmente está em falta esse medicamento. Com a palavra 

novamente o vereador Julio Kuller (MDB), comenta que são pessoa que já possuem seu dia difícil e que o 

município que recolhe impostos para atender o contribuinte dificulta mais ainda, comenta que recebeu ligação 

de uma mãe pedindo para se retirar o atendimento da crianças da UPA, e que não se conhece o procedimento 

da Secretaria de Saúde do Município, comenta que Postos de Saúde fechados completarão 11 meses dessa 

gestão, comenta sobre dois postos fechado e que são no interior da cidade e que já possuem dificuldade, 

comenta como se poderia justificar essas questões básicas do município, que o contribuinte realmente precisa, 

comenta que se quem manda na Saúde da cidade  não abrir os olhos haverá um futuro horroroso pela frente, 

que as pessoas  estão prestes a explodir, que visitando a UPA Santana foi parado por seis pessoas a maioria já 

estava a mais de 5 horas esperando a consulta, que não sabe que horas saíram, que quando se questiona o 

governo recebe com resposta que no contrato diz que há médicos suficientes, comente que o problema é a 

gestão que o município está sem gestão sobre a saúde, comenta que foi eleito para defender o povo e que ou a 

prefeita  abre o olho ou está perdendo a popularidade dia-a-dia, pois aqueles que sofrem tem sofrido cada vez 

mais e que não podem ficar calados, comenta que quando perder a sensibilidade  de ver uma pessoa sofrendo 

e não fazer nada não servirá mais como político, pede a prefeita para olhar as UPAs, o atendimentos das 
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crianças, e que tem relatado para a prefeita pois o secretário de saúde não os ouve, comenta que hoje na frente 

do UPA havia uma pessoa completamente desanimada escrevendo no asfalto que nem sabe o que foi escrito 

mas questiona se é isso que será dado aos munícipes. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta sobre o projeto de restruturação do executivo que 

trata da extinção d AMTT, reforça a contrariedade do mandato sobre o projeto 195/2021 por entender que o  

projeto não vem de encontro com aquilo que representa os interesses da população de cidade quando se leva 

em consideração as atribuições importantes pertencentes a AMTT, entre elas a questão da mobilidade urbana, 

engenharia de tráfico, estacionamento regulamentado, a sinalização das vias, comenta que a AMTT  foi criada 

param decentralizar a administração pública municipal  buscar  especialidade naquilo que faz, comenta qu4 

hoje será votado o projeto de lei 191/2021 do Poder Executivo que trata da estrutura administrativa do Poder 

Executivo, comenta sobre projeto que dá destaque a extinção da AMTT, cujas suas  atribuições são distribuídas, 

comenta que os órgãos da administração indireta que está no artigo 2 do projeto de lei fala sobre as autarquias 

e cria novas autarquias  que são o IPLAN e Agência de Inovação e Posicionamento que não est contemplado a 

AMTT que hoje será votado projeto de lei que redistribui as competências da AMTT, que do ponto de vista do 

executivo a justificativa par extinguir a Autarquia, um dos primeiros é a economia, que reforça não ter vindo 

acompanhado de estudo técnico que mostre o impacto financeiro que vai ter para justificar a tal economia, e 

mesmo que haja a tal economia, terá pela importância da AMTT, onde presenciou a importância da  sinalização, 

defende que acredita que não terá economia e que aumentara as despesas pois está sendo criada mais duas 

autarquias, comenta que vai na contra mão do que tem sido a tônica da administração pública que é 

decentralizar a responsabilidade para dar mais eficiência, e o governo vem na contra mão, precarizando mais  

o trabalho, quando era para ser olhares diferentes no sentido de investir na AMTT, que sobre a justificativa do 

plano de carreira, o qual questiona qual o impedimento de fazer isso dentro da própria AMTT, comenta que a 

AMTT exerce  na cidade um papel essencial que impactam toda a população de forma direta e indireta, como 

no gerenciamento da cidade. Comenta não ver presente nesse projeto o princípio da especialidade, que não vê 

ser oportuna nesse noneto, e define a justificativa como simplória, reforça contrariedade a aprovação do projeto 

que prevê a extinção da AMTT, que além de ter de ajustar o PPA, LDO também terá o orçamento tambem terá 

de alterar a lei 191/2021 pois não contempla a questão da AMTT, reforça pedido de apoio para se ter um olhar 

diferente para a AMTT, que se houve crimes que se prenda o responsável. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Inicia a agradecendo a prefeita pois foram 

concluídas a reforma da UBS da Coronel Claudio, que foi uma das primeiras moções feitas na casa no início 

do ano, comenta que nos últimos dias uma emenda que a foi paga sobre uma ambulância grande que será 

comprada para melhor atender os pacientes, concede parte ao vereador Celso Cieslak (PRTB), que comenta 

que possuem ao lado umas cinco ou seis ambulâncias sendo deterioradas pelo tempo, que estão paradas a dois 

ou três anos e que acredita que os vereadores deveria fazer cobranças para colocar nos Distritos como Guaragi, 

Itaiacoca e Uvaia, comenta que trouxe duas ambulâncias e nem foi encaminhado, as duas eram para zoonoses 

e a verba nem foi distribuída, reforça sobre dar uma fiscalizada sobre isso. Com a palavra novamente o vereador 

Leandro Bianco (REPUBLICANOS), que parabeniza toda a organização dos eventos que foram realizados 

para a vinda do presidente Jair Bolsonaro que esteve no município, comenta ser eventos bem organizados 

ocupados por famílias de bem comenta tambem sobre a CPI do Transporte Coletivo, que acredita que até o fim 

do mês será entregue esse relatório mas esteve na última sexta-feira no Ministério Público, que conversaram 

com o procurador do município, e foi informado que realmente infelizmente não houve embasamento jurídico 

para solicitar a quebra de sigilos bancários e fiscais da empresa e de seus sócios da VCG, infelizmente pois 

acredita que isso deveria ser feito dentro de uma legalidade, reforça que a CPI está trabalhando e foi feito oficio 

a prefeita para que ela solicite ao tribunal de Contas uma auditoria na VCG, que a prefeita gostou da ideia  e 

acredita que nos próximos dias será feita essa auditoria e será aberto a caixa preta da Viação Campos Gerais, 

Concede parte ao vereador Julio Kuller (MDB), Comenta que tambem conseguiram emendas para a saúde de  

Ponta Grossa de mais de 500 mil reais, que uma boa parte para  colocar no UPA Santana poltronas mais 

confortáveis, com relação a CPI defende que está sendo feito grande relatório e será feito grandes apontamentos 

, comenta que essa auditoria que será pedida pela prefeita ira trazer à tona tudo que a VCG esconde, é concedida 

parte ao Vereador Filipe Passos (PV), comenta que tem certeza que os vereadores estão fazendo o que estão ao 
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alcance para dar um bom resultado nesses trabalhos, e dar uma melhoria ao transporte público, comenta sobre 

a fala de se criar duas autarquias e o possível aumento de despesas, que o EPLA já existe e não estas sendo 

criado, é um órgão existente assim como a Agencia de Inovação e Desenvolvimento também já existe o projeto 

só o adequa para outra finalidade, comenta que a eventual aprovação do projeto 191/2021 não significa a 

extinção da AMTT, essa extinção será dada apenas com a aprovação ou reprovação  do projeto 195/2021, que 

está sendo votado por formalidade. É concedida parte a Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE), 

que parabeniza o vereador por usa liderança e que se sente calma por trabalhar de acordo com a legalidade, 

dentro da lei e do que est permite chegar, que acredita que a população estrara satisfeita com o resultado, sobre 

a auditoria ser uma notícia excelente, e parabeniza a prefeita por tomar esse caminho. Com a palavra novamente 

o vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), que parabeniza os membros da CPI, e comenta sobre a 

importância dessa possível auditoria comenta que nunca houve uma auditoria na VCG e acredita que muitas 

coisas ocultas serão trazidas. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 08/11/2021 -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DOS VEREADORES LÉO FARMACÊUTICO, LEANDRO BIANCO, MISSIONÁRIA ADRIANA E 

FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 66/2021: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da demarcação e/ou instalação de pontos de embarque e desembarque exclusivo 

para motoristas profissionais de transporte de passageiros, nas vias públicas municipais de trânsito intenso e 

locais de grande circulação de pessoas, conforme especifica. 

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

_________________________________________________________________________ 

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. 

Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 213/2021: 

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

Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 

Projeto de Lei Ordinária nº 222/2021: 

Denomina de MARCOS MELVI MARCHINSKI a Rua nº 20, do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro 

Neves, nesta cidade. 

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

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 230/2021: 

Fica denominada de WALDEMAR CHRISTENSEN a Rua nº 18 do Loteamento Jardim Imperial, Bairro Cará-

Cará, nesta cidade. 

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

_________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 312/2020: 

Altera a Lei nº 4.841, de 1992, conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso (Aprovado – 19 Votos 

Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

                         COSPTTMUA - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

_________________________________________________________________________ 
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DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 191/2021: 

Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Ponta Grossa. 

  

PARECERES:  CLJR - Pela admissibilidade 

                         CFOF  - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

  

EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Poder Executivo 

  

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade 

                        CFOF    - Favorável 

                        COSPTTMUA  - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 194/2021: 

Dispõe sobre a Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, e dá outras providências. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CSAS   - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
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EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Poder Executivo 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CSAS   - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 559/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

  

Nº 560/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

  

Nº 561/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 



 

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

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

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. 

  

Nº 562/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

  

Nº 563/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a estudante Camila Moloyama, da Escola Municipal Professora Judith Macedo Silveira, venceu na 

categoria redação, a qual escreveu sobre o futuro do planeta. 

  

Nº 564/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao estudante Gabriel Czenoski, da Escola Municipal Prof Paulo Grott, venceu com seu desenho sobre 

inclusão e diversidade. 

  

Nº 565/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

  

Nº 566/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 
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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. 

  

Nº 567/2021 dos Vereadores GERALDO STOCCO e JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

  

Nº 568/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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 Prefeitura Municipal, iniciando pela Rodoviária, Terminais Municipais e Paço 

Municipal. 

Total de Moções Aprovadas – 10 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 2 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 3 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 2 

Vereadores Geraldo Stocco (PSB) e Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1623/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando patrolamento, cascalhamento, 

manilhamento, e ainda, estudos de viabilidade técnica para implantação de pavimentação asfáltica para a Rua 

Praia da Urca localizada no Bairro Dom Bosco. 
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Nº 1624/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando patrolamento, cascalhamento, 

manilhamento, e ainda, estudos de viabilidade técnica para implantação de pavimentação asfáltica para a Rua 

Praia da Bandeira localizada no Bairro Dom Bosco. 

  

Nº 1625/2021 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, pintura e identificação para a lombada existente nas 

proximidades do Chafariz, na Av. Carlos Cavalcanti, pista sentido ao bairro de Uvaranas. 

  

Nº 1626/2021 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 e 

manutenção asfáltica nas ruas das Vilas Santa Barbara e Jardim Alfredo, Bairro Cará Cará. 

  

Nº 1627/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção de bueiro na Rua 

Cassiano Ricardo Leite, próximo ao número 272, Bairro Cará-Cará, nesta cidade. 

  

Nº 1628/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando recapeamento na Rua Cassiano 

Ricardo Leite, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.  

  

Nº 1629/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 
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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 recapeamento na Rua Cassiano 

Ricardo Leite, Bairro Cará-Cará, nesta cidade.  

  

Nº 1630/2021 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 

manutenção da ponte da Vila Francelina. 

  

Nº 1631/2021 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 da Barra Preta, Distrito de Itaiacoca, nesta cidade.  

  

Nº 1632/2021 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 reposição 

dos refletores da Unidade de Saúde Ambrósio Brecailo, do Bonsucesso. 

  

Nº 1633/2021 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 com urgência a limpeza de esgoto 

em céu aberto da Associação de Catadores de Recicláveis do Jardim Monte Carlo, situado a Rua João Felde, 

ao lado do 208, Jd. Monte Carlo, Bairro Boa Vista. 

  

Nº 1634/2021 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 
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competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção com patrolamento e cascalhamento 

da Rua Luiz Novinski Júnior, Neves. 

  

Nº 1635/2021 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 dos bueiros da Rua Rio Verde, Neves. 

  

Nº 1636/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a fiscalização de construções e 

práticas de degradação ambiental na Área de Preservação Permanente da Represa do Alagados, nesta cidade. 

  

Nº 1637/2021 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 para que gestione junto aos órgãos competentes,   providências 

objetivando estudos para implantação de projeto de iluminação pública para a Avenida Frederico Constant 

Degraf, desde seu início na Avenida Souza Naves, até o início da Vila Ildemira. 

  

Nº 1638/2021 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 solicitar iluminação na praça 

localizada com a biblioteca municipal.    

  

Nº 1639/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências quanto ao painel eletrônico de chegada e saída de 

ônibus do Terminal Central. 
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Nº 1640/2021 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências  objetivando  “Operação Bairros”  no Bairro Santa 

Bárbara, nesta cidade.  

  

Nº 1641/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 

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 reconstrução da calçada de passeio 

na Rua Sant'Ana, em frente ao nº1013, Centro, nesta cidade. 

  

Nº 1642/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando verificação e análise para canalização 

de vertente de água que passa pela Rua Padre Osvaldo Gomes, bairro Dom Pedro II   

  

Nº 1643/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando verificação de bueiros, avaliando 

necessidade de limpeza ou readequação do mesmo, situado á rua Padre Osvaldo Gomes, nas proximidades do 

nº 461, situada no Parque Dom Pedro II.   

  

Nº 1644/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando avaliação para poda e corte 

especializado de árvore existente á Rua Padre Osvaldo Gomes nas proximidades do nº 461, situada do Parque 

Dom Pedro II. 

  

Nº 1645/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
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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 avaliação para poda e corte 

especializado de árvore existente á Rua Padre Osvaldo Gomes nas proximidades do nº 461, situada do Parque 

Dom Pedro II. 

  

Nº 1646/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando patrolamento, cascalhamento, 

manilhamento, bem como viabilidade para galerias de águas pluviais para a rua Padre Osvaldo Gomes, nas 

proximidades do nº 461, no bairro Dom Pedro II. 

  

Nº 1647/2021 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 nas estradas da comunidade da Roça Velha, Distrito de Itaiacoca, nesta cidade.  

  

Nº 1648/2021 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 o aumento da linhas Terminal 

Uvaranas/ Termina Central, Terminal Central/Terminal Uvaranas, Terminal Uvaranas/Londres, Terminal 

Uvaranas/ San Martin e que haja a reativação da linha Lagoa Dourada. 

Total de Indicações Aprovadas – 26 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 9 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 4 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 4 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 



 

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

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

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

 

 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 05 de novembro de 2.021. 
  
  

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

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Concede a palavra ao vereador Felipe Passos (PSDB), comenta sobre as 

Indicações 1638 e 1639, a 1638 é para o Poder Executivo tomar providencias referente a iluminação na praça 

onde fica localizada a Biblioteca Municipal que tem tambem o conservatório em frente ao colegio adventista e 

que a partir das 18 horas se encontra totalmente escura, que tem muitos estudantes que saem e pessoas em geral 

que passam por ali e há pessoas sendo assaltadas, é um espaço que precisa ser iluminado por isso pede atenção 

da prefeita e dos órgãos competentes. 

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

niao=08/11/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA SEXAGÉXIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA OITO DE NOVEMBRO 

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

                   Aos oito 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, presentes os Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, 

Divonsir Pereira Antunes - Divo, Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias 
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Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro 

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

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

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

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

seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Of. nº 2498/21-GP, solicitando a 

dilação do prazo do Requerimento nº 339/21, de lavra da Vereadora Joce Canto, por um 

período de quinze dias úteis a contar da data do recebimento deste. Colocado em discussão 

e votação, foi aprovado o presente ofício. Of. nº 2496/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 341/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2497/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 335/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 

2503/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 343/21, de autoria da Vereadora Josi 

do Coletivo. Of. nº 2479/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 498/21, de autoria 

dos Vereadores Izaias Salustiano e Léo Farmacêutico. Of. nº 2.480/21-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 495/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 

2481/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 457/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Projeto de Lei nº 309/21, concede Título 

de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor OSNI MONGRUEL JÚNIOR, DA 

VEREADORA JOCE CANTO - Projeto de Lei nº 310/21, autoriza o Poder Executivo 

Municipal a conceder a remissão total do crédito tributário e a anistia das multas fiscais 

decorrentes do ISSQN, Taxa de Vistoria e Alvará e Taxas de Vigilância Sanitária 

incidentes sobre os serviços de eventos, bares, restaurantes e lanchonetes, no período de 

26/03/2020 até 31/12/2021. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Emenda Modificativa 

ao Projeto de Lei nº 262/21, dando nova redação ao Art. 2º-A, com a redação ora 

determinada. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Substitutivo Geral ao Projeto de 

Lei nº 263/21, dispõe sobre a Lei do Cicloturismo, no âmbito do Município de Ponta 

Grossa. DO VEREADOR DIVO - Moção de Apelo nº 569/21, dirigida a Excelentíssima 

Senhora  Elizabeth Silveira Schmidt, Prefeita Municipal, para que seja colocada uma 

ambulância a serviço dos pacientes da UPA Santana que necessitem fazer exames em 

outros locais, fora da UPA, e que esta ambulância seja de uso exclusivo destes pacientes. 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 570/21, dirigida a 

Churrascaria Expedicionário do Cogo por seus 67 anos de atividades no ramo 

gastronômico dos Campos Gerais. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de 

Apelo nº 571/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que 

Sua Excelência solicite as autoridades competentes para que seja disponibilizado o terreno 

localizado entre a vila atenas e vila roma com o nº da Matrícula 58.590 localizada na Rua 

Antonio Olavo Branco Martins. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 

572/21, ao Exmo. Sr. Presidente da AMTT - Romualdo Camargo, para que realize 

medidas administrativas a fim de que ocorra o urgente retorno do quantitativo de ônibus 

da linha Pimentel (linha 162). Moção de Apelo nº 573/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal 
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de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que gestione junto aos órgãos 

competentes e realize medidas administrativas a fim de que seja traçado um plano de 

desobstrução da rede de galerias do sistema de drenagem de águas pluviais do município. 

Moção de Aplauso nº 574/21, a ser encaminhada à médica infectologista Monica Gomes, 

responsável pela pesquisa que resultou no primeiro medicamento oral para o tratamento 

do Covid-19, abrilhantando de forma ímpar a comunidade cientifica do nosso estado e, 

mais ainda, apresentando a esperança real no tratamento da doença que nos assolou nestes 

dois últimos anos. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso 

nº 575/21, a ser encaminhada à Simone Kaminski Oliveira, presidente da Fundação de 

Assistência Social de Ponta Grossa. DO VEREADOR JULIO KÜLLER E OUTROS - 

Moção de Apelo nº 576/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita de Ponta Grossa, Sra. 

Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua Excelência determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, a revogação do Decreto n.º 19.477/2021 que regulamenta 

e estabelece o fluxo para a utilização do transporte para pacientes em Tratamento fora de 

Domicílio - TFD. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Aplauso nº 577/21, 

dirigida à Elizete Alves da Silva e Sônia Baner, pelo lindo trabalho social desenvolvido 

com a Sopa Solidária, onde atendem semanalmente cerca de 700 pessoas nos bairros 

Londres e Panamá. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 578/21, 

dirigida a Escola Adventista por seus 125 anos de História. DO VEREADOR GERALDO 

STOCCO - Moção de Aplauso nº 579/21, dirigida à João Batista Moreira, pelo excelente 

trabalho desenvolvido há 4 anos no bairro Panamá, onde atende cerca 50 crianças e 

adolescentes, com o projeto social do futebol. O Vereador Divo, manifestando-se em 

questão de ordem solicitou ao Senhor Presidente a inserção do Projeto de Lei nº 238/21, 

na Ordem do Dia, tendo sido informado que o mesmo figurará para apreciação na próxima 

quarta-feira. Vereador Dr. Erick solicitou um minuto de silêncio pelo falecimento da 

Cantora Sertaneja Marília Mendonça, vítima de acidente de avião na Serra de Caratinga, 

Minas Gerais, tendo sido estendida a homenagem pelos passamentos dos cidadãos Erasmo 

Mastra Filho, ex-servidor municipal, agente comunitário a pedido do Vereador Geraldo 

Stocco, ao Músico pontagrossense Graciano, a pedido do Vereador Ede Pimentel e à ex-

servidora do Município Dionéia Aparecida dos Santos, concedidas tais homenagens pelo 

Senhor Presidente. Também em questão de ordem, se manifestou o Vereador Felipe 

Passos para registrar seus cumprimentos à presença da Senhora Lucélia Clarindo à esta 

Casa. O Senhor Presidente informou aos demais pares a respeito do comunicado 

encaminhado pelos agentes de trânsito da AMTT - Autarquia Municipal de Trânsito e 

Transportes, referendando haver repassado aos Senhores Parlamentares. Iniciada a 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - Se manifestaram VEREADOR LÉO 

FARMACÊUTICO: Agradeceu pela presença dos representantes do grupo católico 

Arautos do Evangelho, acompanhados do Padre Diego, fazendo menção à entrega de 

moção de aplauso aos mesmos, os quais abrilhantaram este Parlamento com suas 

melodias, já entrando no espírito do natal. Também agradeceu Senhor Douglas, 
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empresário de nossa cidade, pela sua presença, prestigiando os trabalhos da sessão. 

Discorreu sobre suas visitas, onde pode ver a necessidade da população e como faz parte 

da saúde, na condição de farmacêutico, disse que gostaria de dar notícias boas aos 

pontagrossenses, porém andando pela cidade, disse que vê grande dificuldade que a 

pandemia trouxe aos munícipes. A grande dificuldade da falta de efetivo para prestar 

atendimento em termos de saúde. Hoje esteve visitando o Posto de Saúde Santo Domingos 

Zampieri no Costa Rica, tendo presenciado a grande dificuldade da população, com tantas 

pessoas necessitando de conversa, consulta, encaminhamento, receita, falando da urgência 

como vereadores, de tomarem uma decisão, partindo para solução de tais problemas, 

batalhando principalmente em prol dos que se encontram mais necessitados. Informou 

haver recebido no final de semana muitas reclamações com respeito à ala de pediatria da 

UPA, vendo a grande dificuldade de atendimento para as crianças, percebendo que o 

efetivo no final é pouco para atender a grande demanda. Com o retorno das aulas, frisou 

que retornaram casos de infecções. Também ressaltou a dificuldade grande dos que 

procuram atendimento em pagar o UBER para levá-los até a UPA, dado o longo percurso, 

em torno de quatorze quilômetros, estando estudando com vereadores a possibilidade de 

entrarem com pedidos nesse sentido, quem sabe implantar um ponto estratégico no centro 

para atender as crianças. Em aparte se manifestaram: Vereadora Josi do Coletivo, dizendo 

que o mandato coletivo se soma à sua fala, estando à disposição, referendando muitas 

reclamações sexta-feira à noite quanto ao atendimento precário da UPA SANTANA, 

extremamente demorado, citando um senhor idoso que a procurou as dezessete horas e 

vinte minutos, e às onze e meia da noite ainda não tinha sido atendido, tendo conseguido 

ligar, onde em conversa com um dos enfermeiros esse foi extremamente ríspido, dando a 

entender que era desnecessário o que estava fazendo, "bisbilhotand", considerando que 

tem essa função em fiscalizar. Prestou sua solidariedade às pessoas que estão esperando 

longas horas para ser atendidos, não concordando com a fala do Secretário de Saúde que 

o pós pandemia seria traumático, poia saúde é o que tem mais glorificado para a sociedade. 

Dr. Erick, parabenizando pela atuação do orador na área da saúde, historiando que nesse 

final de semana em um supermercado, uma senhora o parou para relatar sua história 

quando sua filha com apendicite aguda se dirigiu à UPA SANTA PAULA, tendo ficado 

seis horas para ser classificada com a ficha azul, não tendo sido atendida, onde a mãe 

desesperada a levou para o Hospital Bom Jesus, pagando a consulta particular com 

cirurgia financiada em diversas vezes. Assim apelou aos membros da Comissão Especial 

de Investigação para verificar o que vem ocorrendo com as UPAS do município, 

destacando que se a empresa conveniada não dá conta, que devolva ao Governo 

Municipal, para se passar a outras mais capacitadas. VEREADORA JOCE CANTO: Para 

comunicar haver protocolado projeto de lei na última quinta-feira, sob nº 310/21, que 

autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder remissão total de crédito tributário e 

anistia das multas fiscais decorrentes do ISSQN, a Taxa de Vistoria de Alvarás e as Taxas 

da Vigilância Sanitária, incidentes sobre os serviços de eventos, bares, restaurantes e 
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lanchonetes, no período de 26/03/2020 à 31/12/2021, informando que foi procurada por 

diversas pessoas de tais setores, em decorrência do período da pandemia, que foram muito 

prejudicados, ficando seus responsáveis sem trabalhar, estando voltando de forma 

gradativa. Disse que inspirada no projeto apresentado pelos Vereadores Divo e Felipe 

Passos em relação às taxas e isenções dos permissionários do transporte escolar, elaborou 

a matéria para que o Poder Executivo possa autorizar anistia das multas citadas e taxa de 

vistoria de alvará e taxas da vigilância sanitária. Fundamentou quanto a competência da 

apresentação de tal matéria, citando o Art. 3º, que fala sobre redução da receita decorrente 

dos benefícios fiscais previstos, que será compensada com redução das despesas orçadas 

na forma do decreto regulamentar, cujo projeto é autorizativo, que se de fato for aprovado, 

solicita ao Poder Executivo com brevidade a emissão do referido decreto que venha 

instrumentalizar em lei em tela, findado o estado de inércia do Executivo em relação ao 

resgate de compromissos com tão importante setor da economia. Exemplificou que em 

Ponta Grossa, a Prefeitura compensou empresas como a Viação Campos Gerais, trazendo 

um precedente para que se possa então fazer ações como essas para setores como de bares, 

restaurantes e de eventos. Nesse sentido solicitou apoio da CLJR e em seguida das outras 

comissões e após aprovado, da Senhora Prefeita, para que coloque prática a medida em 

forma de decreto. VEREADOR GERALDO STOCCO: Cumprimentou a todos os 

munícipes presentes, citando a pessoa do ex-vereador Antonio Aguinel, representando o 

Deputado Federal Aliel Machado. Estendeu convite aos demais pares, antes porém se 

somou às palavras da Vereadora Joce Canto, a respeito dos promotores de eventos, 

dizendo ser um dos setores que talvez mais sofreu com a pandemia, juntamente com o 

pessoal do transporte escolar, onde quase todos os trabalhos puderam ser realizados 

através de home office, porém tal setor sofreu muito. Lembrou haver elaborado Moção de 

Apelo à Senhora Prefeita Municipal, para que possa retirar essas obrigações tributárias 

desses setores, acreditando que é dever do Poder Público ajudar quem está empreendendo, 

que trabalharam para abrir seu CNPJ, a anos, não podendo ser finalizado em meses, 

contrapondo que o Ex-prefeito Marcelo Rangel nada fez para essa classe, tendo inclusive 

entrado na justiça para ajudá-los, esperando que o atual governo possa colocar a mão na 

consciência. Vereador Ede Pimentel parabenizou a Vereadora Joce Canto pela 

preocupação, se solidarizando, estendendo ao Vereador Geraldo Stocco pela defesa, 

dizendo que muitos nem chegaram até esse momento. Vereador Geraldo, seguindo, 

convidou a todos informando haver prorrogado a data para realização de audiência pública 

sobre arborização, onde trará especialistas da área, como professores da UEPG que já 

estão desenvolvendo projeto, visando mapear a cidade, espécie por espécie para ver o que 

pode ser feito para os próximos anos, precisando trazer essa consciência de longo prazo 

para adolescentes e crianças. Também teceu comentários a respeito da AMTT, não vendo 

motivo de sua extinção, estando a beira de nova licitação do transporte coletivo e a mesma 

tem que ser melhor estruturada, até. Referendou que funcionários e funcionárias estão aqui 

para ajudar a cidade, dizendo que tem poucas pessoas para fiscalizar, não tendo visto 
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esforços da Prefeitura para explicar como irá ficar essa questão, tendo que tratar com 

seriedade e responsabilidade. Informou haver encaminhado ao Ministério Público tudo o 

que aconteceu na CPI DO TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE, e em trinta dias ou 

menos o inquérito será aberto para verificar toda essa situação, sabendo da importância de 

ter em mãos os dados da movimentação financeira da empresa e de seus sócios. Vereador 

Daniel Milla Fraccaro contribuiu em relação ao transporte público municipal, dizendo que 

será tema muito importante a ser debatido nos próximos anos em face da licitação que 

deverá ocorrer. Pediu nesse sentido atenção do orador e demais parlamentares, quanto as 

pessoas que utilizam bicicleta para esporte e se locomover, que tiveram demandas 

importantes na região, visando unificar pista de ciclismo da região da Avenida Carlos 

Cavalcanti com o novo trajeto, ligando até Itaiacoca. Solicitou a todos os vereadores, para 

que façam pedido, permitindo que haja essa ligação, considerando a grande quantidade de 

ciclistas utilizando esse espaço. Vereador Geraldo Stocco, retornando à sua fala disse 

acreditar que o referido pedido da Câmara, dará força e amparo para que isso possa estar 

acontecendo, esperando que estudantes, trabalhadores, crianças que utilizam da bike 

possam ser contemplados. VEREADOR JULIO KÜLLER: Discorreu sobre saúde, 

relatando fatos dos quais solicitou atenção não somente dos munícipes, mas todos os 

vereadores e vereadoras ao que está acontecendo na área, começando pelo transporte de 

crianças e pessoas com dificuldade em permanecer por quatro, cinco, oito, dez horas à 

espera de tratamento em Curitiba e que ainda não lhe foram devolvidos esses serviços com 

dignidade - disse que todos já ouviram falar em incontinência urinária, porém hoje 

mandaram uma criança com incontinência fecal, tendo saído às três da manhã, devendo 

retornar às vinte e uma horas, sendo difícil na condição de vereador entender como que o 

Município trata de questão tão importante e venda os olhos. "O transporte não voltou ao 

normal e segundo o Secretário de Saúde falou, não vai voltar, tem que ir de ônibus mesmo, 

que é o que o Município pode oferecer para os munícipes, para aquele que sofre, para 

aquele que mais precisa". Não bastasse isso, lembrou que todos devem ter ouvido falar de 

lidocaína que está em falta no Município, somente retornando a entrega normal daqui 

quarenta e cinco dias, com várias pessoas necessitando. Em aparte, Vereador Felipe Passos 

somou às palavras, informando que uma mãe entrou em contato consigo, solicitando se 

possível se tivesse sobrando lidocaína, xilocaína, que doasse a seu filho que utiliza de 

forma mais intensa, tendo assim feito, e fará doação ainda de mais uma quantidade que 

encontrou em sua casa. Seguindo, Julio Küller se fez portador de preocupação e desespero 

de uma mãe, solicitando a retirada do atendimento das crianças da UPA, onde o 

procedimento da Secretaria de Saúde do Município é continuar com postos fechados, 

completando onze meses dessa gestão. Indagou como devem justificar essas questões 

básicas do Município, que o contribuinte precisa e não tem. Relatou que se quem manda 

na saúde da cidade não abrir os olhos, as pessoas estão prestes a "explodir". Atribuiu tais 

dificuldades, dizendo que a cidade está sem gestão em termos de saúde a nível de Ponta 

Grossa - foi eleito para defender o povo mais sofrido e sempre escutarão essa mesma 
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palavra: "Ou a prefeita abre o olho, ou ela está perdendo a popularidade dia a dia, porque 

aquele que mais sofre, está sofrendo cada vez mais". Não consegue ver essa situação, 

solicitando encarecidamente à Senhora Prefeita que olhe pelas UPAS, por essas crianças 

que estão indo para Curitiba com dificuldade enorme. VEREADOR IZAIAS 

SALUSTIANO: Para falar acerca do Projeto de Reestruturação do Poder Executivo, que 

trata principalmente da extinção da AMTT, do qual por diversas vezes manifestou sua 

contrariedade e de seu mandato em relação ao Projeto de Lei nº 195/21 que trata desse 

tema, por entender que ao menos esse momento o mesmo não vem de encontro aos 

interesses da população da cidade de Ponta Grossa, quando levar em consideração as 

atribuições importantes que tem a mesma ao Município: questão de mobilidade urbana, 

engenharia de tráfego, o próprio Estar Digital, Estacionamento Regulamentado, a 

sinalização viária horizontal, vertical, enfim criada a três décadas justamente para 

descentralizar a administração pública municipal e buscar especialidade naquilo que faz 

ou precisa ser feito. Também citou que estarão votando o Projeto de Lei nº 191/21, que 

trata da estrutura administrativa do Poder Executivo, a qual faz reestruturação, chamando 

atenção ao destaque à extinção da AMTT, a qual não consta no presente projeto, 

planejamento e cidadania, secretaria de planejamento e segurança pública, que passa a 

receber uma parte das atribuições da AMTT. Citou que em sendo aprovada essa 

reestruturação, não contempla a AMTT, os órgãos da administração indireta que está no 

Art. 2º do projeto de lei, o qual fala sobre as autarquias e cria uma nova autarquia que é o 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa - IPLAN e outra que é a 

agência de inovação e desenvolvimento. Citou as justificativas do Poder Executivo para 

extinguir a AMTT, primeiro por questão de economia, lembrando que não veio 

acompanhado de estudo técnico que mostra o impacto financeiro que irá ter para justificar 

e outra questão, mesmo que essa houvesse, indagou será que pela importância que tem o 

trabalho da AMTT, entendendo que pode ser que se aumentem as despesas, pensando ser 

preocupação grande, crendo que certamente vai na contramão da tônica da Administração 

Pública que é descentralizar a responsabilidade para dar mais eficiência. Outra 

justificativa, a que irá contemplar os servidores com plano de carreira, perguntou, o que 

impediu à atual administração já ter feito isso anteriormente ou dentro do próprio órgão, 

já implementado. Pediu a todos os demais pares que possam ter olhar diferente para a 

AMTT, entendendo que se ontem teve problemas relacionado de órgão legal, se alguém 

cometeu crime, que se prendam os responsáveis. VEREADOR LEANDRO BIANCO: Seu 

pronunciamento constará na íntegra, em razão de requerimento aprovado - "Muito boa 

tarde, Senhor Presidente, Vereadores da Mesa, Senhoras Vereadoras, Senhores 

Vereadores, munícipes que nos acompanham, a imprensa, os funcionários desta Casa, uma 

ótima tarde a todos. Tenho alguns assuntos para citar aqui, eu quero começar agradecendo 

à Prefeita Elizabeth, porque foram concluídas as obras de reforma da UBS da Coronel 

Cláudio, a UBS Madre Tereza. Essa foi uma das primeiras moções que eu fiz aqui nesta 

Casa, no início do ano, fico muito feliz dessa obra ter sido concluída, vai colaborar um 
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pouquinho, Vereador Julio Küller, para amenizar o problema da saúde aqui na cidade. 

Então quero agradecer à Prefeita Elizabeth por essa reforma. Nos últimos dias também 

nós tivemos uma emenda que foi paga, já está nos cofres do Município, e uma ambulância 

que conseguimos aqui através do Deputado Federal Aroldo Martins, essa ambulância no 

valor de duzentos e quarenta e nove mil, uma ambulância maior, tem muita reclamação 

dos motoristas e da própria população de termos no município ambulâncias pequenas. 

Então essa ambulância que será comprada com essa emenda será uma ambulância grande, 

mais espaço para serem transportados os pacientes e também melhor para os médicos, 

enfermeiros, enfim. Aparte cedido ao Vereador Celso Cieslak: 'bem rapidamente falar 

sobre a ambulância. Boa tarde aos vereadores, aos munícipes, pessoal da autarquia está 

aqui. Por falar em ambulância, nós temos aqui do lado, a hora que o senhor sair aqui, dá 

uma olhada direito, se não me engano tem uma cinco, seis ambulâncias, inclusive 

ambulâncias grandes sendo deterioradas pelo tempo. Falando de ambulância acho que de 

trezentos mil reais cada uma que estão ali faz dois, três anos, não sei se é o motor, o que 

que é, mas está parado ao lado da Câmara aqui. Então acho que essas ambulâncias aí os 

Vereadores deveriam fazer uma cobrança, o Divo não está aqui, está o pessoal que é da 

Comissão de Saúde, para colocar lá no Guaragi, para colocar no Itaiacoca, para colocar 

em Uvaia, estão ali apodrecendo. Eu estou falando de ambulâncias de porte, então é 

importante né? Eu trouxe duas ambulâncias também, do Deputado Rubens Recalcati, 

falecido, grande deputado e nem foram encaminhadas as duas eram ali para a zoonoses, 

quando veio essa pandemia, ficou junto com essa verba com a saúde não foram nem 

distribuídas. Agora essas viaturas estão aqui do lado, vereadora, quando vocês saírem 

vocês verem ali, eu acho que tem uma seis, sete, o Divo está aqui atrás e pode ficar esperto 

e dar uma fiscalizada nisso porque ele é da Comissão de Saúde, muito obrigado'. Obrigado 

Vereador Celso, essa emenda, nós já conversamos com o Secretário Rodrigo, para que 

seja comprada essa ambulância porque o município necessita. Quero também parabenizar 

toda organização dos eventos que foram realizados para a vinda né? Do nosso presidente 

que esteve aqui na última sexta e no sábado, eventos muito bem organizados, onde 

estiveram presentes ali famílias, famílias de bem, pessoas de bem, tudo com muita ordem 

e organização. E para encerrar a minha fala, Senhor Presidente, quero falar a respeito da 

CPI do Transporte Coletivo, porque estamos agora elaborando o relatório final, até 

acredito que até o final do mês juntamente com os integrantes dessa CPI, venhamos 

terminar e poder entregar esse relatório final, mas eu estive na última sexta-feira, 

Vereadora Josi, no Ministério Público, conversamos com o Procurador do nosso 

Município, como é o nome dele? Alguém sabe? Marcio? Marcio Dantas? Marcio Dantas, 

desculpa eu não lembrar, e ele nos informou, nós estivemos perguntando a respeito  de 

algumas questões que foram levantadas aqui nesta Casa sobre o transporte coletivo, sobre 

a CPI que estamos realizando e ele nos informou que realmente, infelizmente, 

infelizmente não teve base jurídica, embasamento jurídico, nem o Ministério Público, para 

solicitar a quebra dos sigilos bancários e fiscais dos sócios e das empresas sócias da Viação 
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Campos Gerais, infelizmente, porque eu acredito que isso deveria ser feito dentro de uma 

legalidade. Mas esta CPI, Senhora, ela está trabalhando, todos os integrantes desta CPI 

estão trabalhando e nós entregamos para a Prefeita, protocolamos um ofício para a Prefeita 

Elizabeth, para que ela solicite uma auditoria, para que ela solicite ao Tribunal de Contas 

uma auditoria na Viação Campos Gerais. Conversei com a prefeita a esse respeito, ela 

gostou da idéia e acredito que nos próximos dias vai ter essa auditoria, vai ser aberta a 

caixa preta da Viação Campos Gerais. Aparte cedido ao Vereador Julio Küller: 'Eu quero 

entrar nesse assunto, mas um pouquinho antes lembrar que através do Deputado Rubens 

Bueno nós conseguimos emendas para a saúde municipal de Ponta Grossa de mais de 

quinhentos mil reais, inclusive uma boa parte delas para colocar na UPA SANTANA 

poltronas com qualidade para que as pessoas possam sentar, porque é um absurdo aquilo 

que acontece lá, é o fim da picada. Quero agradecer o Deputado Rubens Bueno. Com 

relação à CPI, grande trabalho está sendo realizado e grandes apontamentos vão ser feitos 

no relatório pelo Vereador Léo. Tenho certeza do grande trabalho realizado e dizer que 

essa auditoria que será perdida pela Prefeita, através de um documento nosso, ao Tribunal 

de Contas, vai realmente trazer à tona tudo aquilo que a VCG esconde de nós todos e 

também dos contribuintes. Então quero parabenizar todos os membros da comissão pelo 

belíssimo trabalho que tem desempenhado, capitaneados por Vossa Excelência'. Aparte 

cedido ao Vereador Filipe Chociai: 'Obrigado pelo aparte, gostaria aqui de cumprimentá-

lo também   na sua pessoa, cumprimentando todas as pessoas também da CPI DO 

TRANSPORTE, tenho acompanhado esses trabalhos e assuntos importantes e tenho 

certeza, como disse, acompanhando, que vocês, Vossas Excelências estão fazendo o que 

está ao alcance de cada um de vocês para dar resultado, dar a contribuição e realmente dar 

melhoria ao transporte público. Rapidamente, mudando de assunto, com a permissão de 

Vossa Excelência, gostaria aqui de fazer uma breve fala, não tive tempo de comentar no 

pronunciamento do Vereador Izaias, mas fazer dois apontamentos, primeira o vereador 

cita que estão criando-se duas autarquias e até fez apontamento de eventual aumento e 

criação de despesas. Brevemente o IPLAN ao qual o Vereador Izaias citou é um órgão que 

já existe, então ele aqui consta como autarquia, não está sendo criado, não está sendo 

criado cargos, é um órgão já existente. A agência de inovação e desenvolvimento também, 

o projeto apenas readequa, reorganiza e faz alteração na estrutura para que atenda outra 

finalidade. Em momento nenhum os projetos falam em criação de despesas, em criação 

de cargos, apenas em readequação. E para finalizar, eu gostaria de aproveitar essa 

oportunidade, para os presentes aqui, os servidores da autarquia aos vereadores e 

vereadoras, que a aprovação, a eventual aprovação de hoje, do Projeto 191, ao qual o 

Vereador Izaias comentou, não significa a extinção da AMTT, é apenas, simplesmente 

dizendo um organograma, o Poder Executivo dispõe sobre essas organizações, realmente 

não consta aqui a estrutura, mas a extinção se dará a partir do momento de eventual 

aprovação ou rejeição do Projeto 195. Então hoje nós estamos votando, mas é por mera 

formalidade o organograma e a extinção se dará futuramente no debate e discussão do 
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projeto 195. Obrigado pelo aparte, Vereador Leandro'. Aparte cedido à Vereadora 

Missionária Adriana: 'Voltando ao assunto da CPI quero parabenizar o senhor pela sua 

liderança e dizer que me acalma muito o coração e me dá muita tranqüilidade de chegar 

aqui como membro dessa CPI, sabendo que estamos trabalhando dentro de uma 

legalidade, dentro daquilo que a lei, e nós somos legais, nós estamos dentro da lei, nos dá 

autorização e respaldo para fazer. Então a CPI está chegando aos seus méritos, à sua 

questão final e acredito que a nossa população estará bem satisfeita com aquilo que será 

apresentado. Quanto essa auditoria, é realmente uma notícia excelente e parabenizo a 

prefeita porque ela vai tomar também esse caminho conforme o pedido da CPI. Parabéns 

Vereador Leandro e a todos os membros da CPI pela seriedade e o trabalho feito com 

afinco, obrigada'. Obrigado, Vereadora Missionária, peço mais um minuto Senhor 

Presidente para concluir, quero também parabenizar o Relator Vereador Léo, os 

integrantes desta CPI, Vereadora Missionária Adriana, Vereador Divo, o Vereador Julio 

Küller que somou muito desde que chegou, desde que compôs aí conosco essa CPI, tem 

colaborado muito, tem nos ajudado muito. E para encerrar, é tão importante essa auditoria 

que acredito que será realizada uma vez que a prefeita já nos sinalizou que vai atender a 

nossa indicação para que isso seja feito, nunca houve, nunca houve uma auditoria na VCG. 

Então acreditamos que a caixa preta vai ser aberta e muitas coisas ocultas serão trazidas à 

baila. Obrigado, boa tarde a todos". Em questão de ordem assim se manifestou o Vereador 

Geraldo Stocco: "Questão de Ordem Presidente. Presidente, eu gostaria que a fala do 

Vereador Leandro constasse em Ata, porque é inadmissível, o quanto a fala muito 

provavelmente de um promotor foi deturpada na Tribuna de hoje. Na sexta-feira nós 

estivemos conversando com o promotor, um inquérito será aberto de suma importância, 

de extrema importância. Nós sabemos a movimentação bancária dos sócios da empresa, 

eu não sei qual o medo, eu não sei  o que o vereador deve à VCG, mas deturpar um órgão 

como o Ministério Público, não pode ser tolerado dentro desta Casa de Leis, que conste 

em Ata e que fique na história tudo o que o vereador está falando, obrigado Presidente". 

Em questão de ordem, o Vereador Leandro Bianco, solicitou que a manifestação do 

Vereador Geraldo Stocco também fosse registrada na Ata dos Trabalhos, quando levantou 

questão de ordem dizendo que "mais uma vez ele vem com palavras de baixo calão, 

agressões, colocando em dúvida o nosso caráter como ele sempre faz, isso é normal? Acho 

que de onde ele veio é normal isso. Nós trabalhamos com a verdade. Como que ele sabe 

o que o promotor falou para a gente? Ele tava lá? Ou tem alguma escuta lá na Sala do 

Tribunal de Contas, lá no Ministério Público? Não sei como que ele sabe se nós estamos 

deturpando se ele não estava lá. Mas tem testemunhas que ouviram também, Senhor 

Presidente, fico bem tranqüilo com relação a isso, a diferença é que nós não fazemos dessa 

CPI palanque eleitoral, como alguns gostariam que fosse feito, obrigado". Foi colocado 

em discussão e votação, tendo sido aprovado requerimento apresentado pelo Vereador 

Geraldo Stocco, solicitando para que seja consignado na Ata dos trabalhos da presente 

sessão, a íntegra do pronunciamento do Vereador Leandro Bianco proferido no horário 
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destinado à Comunicação Paralmentar. Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, 

foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI 

Nº 66/21 (Vereadores Léo Farmacêutico, Leandro Bianco, Missionária Adriana e Felipe 

Passos), dispõe sobre a obrigatoriedade da demarcação e/ou instalação de pontos de 

embarque e desembarque exclusivo para motoristas profissionais de transporte de 

passageiros, nas vias públicas municipais de trânsito intenso e locais de grande circulação 

de pessoas, conforme especifica: APROVADO. 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, 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, Josi do Coletivo, 

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. 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, Josi do 

Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO 

DE LEI Nº 222/21 (Vereador Ede Pimentel), denomina de MARCOS MELVI 

MARCHINSKI a Rua nº 20, do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, 

nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 230/21 (Vereador Daniel Milla 

Fraccaro), fica denominada de WALDEMAR CHRISTENSEN a Rua nº 18 do 

Loteamento Jardim Imperial, Bairro Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO. EM 

PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 312/20 (Vereador Geraldo Stocco), 

altera a Lei nº 4.841, de 1992, conforme especifica: APROVADO, nos termos do 

Substitutivo Geral apresentado 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 Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, 

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

PROJETO DE LEI Nº 191/21 (Poder Executivo), dispõe sobre a Estrutura Administrativa 

do Poder Executivo Municipal de Ponta Grossa: APROVADO, nos termos da Emenda 

Modificativa, apresentada pelo Poder Executivo, 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, Josi do Coletivo, Julio Küller, 

Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 194/21 

(Poder Executivo), dispõe sobre a Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento 

Social, e dá outras providências: APROVADO, nos termos da Emenda Modificativa, 

apresentada pelo Poder Executivo, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 
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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, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: 

Moções nºs 559, 560/21, do Vereador Dr. Erick; 561, 565/21, do Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno; 562, 563, 564/21, do Vereador Felipe Passos; 566, 568/21, do Vereador Geraldo 

Stocco; 567/21, dos Vereadores Geraldo Stocco e Jairton da Farmácia e Indicações nºs 

1623, 1624, 1625, 1637, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646/21, da Vereadora Missionária 

Adriana; 1626, 1630, 1632, 1633/21, da Vereadora Joce Canto; 1627, 1628, 1629, 

1640/21, do Vereador Celso Cieslak; 1631, 1647/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 

1634, 1635/21, do Vereador Dr. Erick; 1636/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 1638, 

1639/21, do Vereador Felipe Passos; 1641/21, do Vereador Ede Pimentel; 1648/21, do 

Vereador Leandro Bianco. O Vereador Julio Küller em questão de ordem, solicitou a 

inserção na Ordem do Dia das próximas sessões, dos Projetos de Lei nºs 100 e 104/21, de 

sua autoria, ocasião em que o Senhor Presidente solicitou atenção de todos os demais 

parlamentares, informando haver poucos dias para findar as sessões, de acordo com o 

Regimento Interno, e como existem diversos projetos para serem colocados em pauta, 

solicitou aos membros das comissões e presidentes para que possam exarar os pareceres 

dentro do mês de novembro para tender as demandas daqueles que solicitam a inclusão de 

matérias na Ordem do Dia. Informou também a respeito das emendas impositivas ao 

Orçamento para 2.022, onde na próxima quarta-feira vence o prazo, ocasião em que irá 

conversar com a Procuradoria desta Casa e Diretoria do Processo Legislativo, com a 

possibilidade de prorrogação do prazo para apresentação das mesmas. O Vereador Felipe 

Passos solicitou a inserção do Projeto de Lei nº 233/21, dizendo que equivocadamente foi 

realizado de forma errada no Poder Executivo, que é de sua autoria e foi colocado o nome 

de outro vereador. Abertas as inscrições para o PEQUENO EXPEDIENTE, com a palavra 

cedida ao Vereador Dr. Erick, passando ao Vereador Felipe Passos, o qual comentou a 

respeito das indicações aprovadas na Ordem do Dia de nºs  1638 e 1639, nas quais solicita 

ao Poder Executivo a tomada de providências com vistas a implantar iluminação na praça 

localizada com a biblioteca municipal e também a colocação de painel eletrônico 

indicando a chegada e saída de ônibus junto ao Terminal Central, respectivamente. Não 

havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, 

convocando outra para o dia dez do mês em curso, no horário regimental, cuja Ordem do 

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

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

Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em oito de novembro 

de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 24 de janeiro de 2.022. 

 

Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

Estagiário do Setor Legislativo 

 


