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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 09/03/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=09/

03/2022 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: n/a 

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) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

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 PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Comenta sobre projeto 26/22, e agradece em nome da 

comissão da justiça que fez o que pode e o projeto hoje está em pauta a PL 26/22 que trata de alguns servidores 

públicos, comenta que tem que ser transparente e responsável com o que fala, agradece que ontem saiu na 

mídia que em Carambeí teve um acidente e um senhor foi salvo pelos policiais, comenta que sempre que vem 

falar da polícia militar tem muito orgulho de ser policial militar e pede a valorização dessa classe, pede a Deus 

sabedoria ao Poder Executivo e que tem buscado dialogo e que isso acabe logo para o bem estar de todos, que 

ninguém gostaria de estar nessa situação mas tem certeza que nenhum vereador será contra e que deve ser 

transparente e honesto falando sobre o que pode fazer e está fazendo, reforça que se chegue o dia de votação 

para o melhor para todas as famílias. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta ter acompanhado através da empresa e de conversa 

com vereadores, comenta que a Casa é solidaria a causa de todos os servidores públicos mas comenta 

manifestar a preocupação nesse período de greve pois sabe a importância de cada servidor da educação, 

auxiliares e merendeiras e sabe o que representam para a cidade nesse momento, que hoje não tem a segurança 

de saber se não terão que voltar ao ensino remoto, e que no ensino infantil as famílias dependem das portas dos 

CMEIS abertos para que as famílias possam trabalhar, comenta que a realidade social faz com que o centro de 
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educação infantil não é só um centro de aprendizado mas um centro de convivência comunitária, e que nesse 

momento de pandemia e dificuldade e de situação econômica prejudicada é muito mais importante, que lá 

possui banho e nutrição adequada, comenta ter  acompanhado através da imprensa que os postos de saúde que 

iriam voltar a funcionar acabaram não vindo e agora estão diante de uma situação que põe a comunidade em 

uma situação muito mais  difícil que por outro lado tem que entender que essa casa cabe aprovar os projetos de 

lei que vem do executivo para a casa, comenta não ter nenhuma matéria para votar para a categoria além 

daquele que já foi anunciado e atende apenas as merendeiras e auxiliares de forma parcial é muito pouco diante 

do que se tem visto, que  as ações do governo para atender o que o sindicato está reivindicando tem que vir do 

prédio ao lado e fica muito triste de saber que se fala tanto em dialogo e debates entre os poderes, o sindicato 

e a administração e que na pratica vê um governo que está administrando a cidade para poucas pessoas que 

estão do lado e não para o povo, comenta ficar entristecido pois todos sabem que os recursos públicos são 

finitos e a dificuldade financeira sempre existiu e continuará existindo o que precisa efetivamente e da 

administração pública a aplicação desses recursos no lugar certo e estabelecer prioridades e não pode ser da” 

boca para fora”, dizer que valoriza os educadores e sequer atender a necessidade do piso nacional não está 

vendo isso, que é lei e deve ser respeitada e cumprida, e que se deve investir dinheiro no local certo, comenta 

não ver prioridade quando se paga 112 mil por seis meses de segurança particular para a arena multiuso e não 

vê esse estabelecimento de prioridade, comenta que os vereadores estão nos bairros e recebendo reivindicações 

e devem auxiliar mas é preciso ter reciprocidade do outro lado, que a partir do momento que as demandas não 

são discutidas fica difícil a melhoria da situação  e do povo, comenta que se deve entender que essa situação 

não pode pendurar, que a prefeita não pode ficar escondida dentro do gabinete mandando o secretariado atender 

os 8 mil funcionários que tem, que quando ela saia fazer campanha dizia que estaria com a porta aberta, comenta 

ser lamentável que ela está prejudicando a classe de onde é oriunda, os professores, que mais do que ninguém 

sabe a importância da educação e que é triste não terem espaço para um diálogo no momento certo, que está 

vendo as pessoas sofrendo e brigando para  voltarem a trabalhar, que possui famílias e merecem serem 

respeitados, se solidariza e manifesta d descontentamento com o que vem acontecendo com o executivo 

municipal. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declara voto favorável ao projeto 26/22, comenta que protocolou um 

requerimento para saber sobre a insalubridade sobre a categoria de serventes escolares, e que aguardara a 

resposta da prefeita pois todas tem direito de receber a insalubridade, comenta que algumas categorias não tem 

sido muito faladas durante a greve como as assistentes de educação e por conta disso acredita que as assistentes 

de educação tem direito a insalubridade e estará fazendo requerimento cobrando a prefeita para isso, reitera 

apoio a classe de servidores, educadores e todos que estão lutando pela data base, comenta que há outros setores 

que a prefeita pode economizar mas não pode economizar com a educação e com a saúde, comenta que a atual 

administração tem por obrigação repor a perda salarial e parar de culpar a arrecadação, que teve um aumento 

na ordem de 7% na arrecadação em 2022 e se tem que cortar gastos deve ser com publicidade e propaganda e 

com os cargos de comissão, comenta tambem que protocolou Moção de Sugestão Legislativa que corta 50% 

os cargos em comissão na prefeitura, comenta não ser contra os cargos comissionados, que atualmente contam 

com 300 cargos em comissão sendo que com 150 cargos poderiam suprir a demanda da prefeitura, cargos que 

deveriam ser técnicos, que o cargo em comissão não pode ser uma compensação para quem atuou na campanha 

eleitoral, que não se trata de uma moeda para recompensar cargo eleitoral, que deve ser técnico trazendo 

benefícios a cidade, traz exemplo de cargo em comissão que era diretor do serviço funerário municipal, e 

acabou comercializando tumulo na cidade, recebendo dinheiro em espécie e utilizando do cargo em c omissão 

para comercializar algo que pertence a sociedade, algo público que não pode ser vendido, que após ouvir 

denúncias fez um requerimento para prefeitura questionando sobre esse cargo comissionado e nesse documento 

ele confessa que comercializou esse tumulo, que protocolou denúncia ao ministério público que foi aceito e a 

prefeita  sequer abriu uma sindicância a transferiu esse diretor para a secretaria de meio ambiente e esse é um 

dos motivos para cortar os cargos comissionados e ter cargos comprometidos com o município, não 

apadrinhados políticos, e outro motivo é que se deve cortar os cargos comissionados para investir no servidor 

público municipal, que esse cargo comissionado foi exonerado recentemente e então é menos um para 
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economizar e esse é o poder de verificação, comenta não ser contra cargo comissionado mas que devem ter 

cargos técnicos e não apadrinhados políticos. 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta reconhecer luta e apoiar a paralização e que dessa 

forma que fazem a prefeita lembrar, que só lembra quando tudo para, que é triste que na hora de trabalhar nem 

recebeu os vereadores, que vergonha quando fizeram a comissão e a prefeita não quis receber, recebeu apenas 

no outro dia, que hoje votarão e está muito feliz que está para ajudar as pessoas, que se dependesse da Casa de 

leis a data base já teria sido aprovada mas infelizmente do outro lado tem uma professora que não se manifesta, 

greve acontecendo e as redes sociais da prefeita tampando buraco, todos se mobilizando e a prefeita indo para 

Curitiba indo tirar fotos, comenta que todos os dias verificando se teria resposta e infelizmente nada até agora, 

comenta estar feliz por votar o projeto, que já deveria ter acontecido, mas é algo que todos os servidores 

precisam, e por isso apoiam a greve e a imobilização e cobram a prefeita que não está para aparecer e não 

entender que a prefeita ainda não se manifestou sobre isso, que todos estão aqui por um direito, profissionais 

que fazem a cidade girar, comenta ser um momento muito sério na cidade, reforça a dificuldade da situação e 

que espera que a prefeita se manifeste no dia de hoje e converse com os servidores que estão no direito de 

cobrar e pedir o que lhes pertence por lei, que ninguém é inimigo e estão trabalhado para ajudar  a cidade de 

Ponta Grossa. Comenta que a greve é culpa da prefeita, que com tudo isso acontecendo a prefeita manda o 

projeto que os professores que não estão gostando podem se demitir, que os serviços parando por motivos 

justos e a prefeita ao invés de defender os servidores fala que quem quiser pode ir embora, comenta para que a 

prefeita leia o projeto e se não estiver contente em ser prefeita de Ponta Grossa que saia e entre alguém que 

trabalhe no lugar. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que foi comunicada que foi criada comissão para 

debater sobre o piso dos professores e ficara na torcida por que tem professores que não recebem o valor do 

piso, que quando se tem uma prefeita professora é uma incoerência, que ao mesmo tempo que tem o ensino 

integral muito valorizado e muito empenhado estruturalmente e fisicamente não tem a valorização de 

profissionais, que o ensino integral está sendo exercido por estagiários que deveriam estar apreendendo com 

os profissionais, que há estagiários sendo tutores, estagiários de inclusão, que estagiário esta apreendendo, 

comenta que tem muitos professores especialistas em educação especiais mas não são contratados, por causa 

do estado mínimo que valoriza a terceirização e o cargo comissionado em detrimento dos servidores 

concursados, comenta que se deve lutar por serviços públicos e sabe o valor de um professor concursado e sabe 

o quando um professor concursado se dedica, e agora se privatiza para fazer economia, mas não se economiza 

em saúde, educação e segurança. Comenta que a educação não é para dar lucro e que está muito feliz por poder 

votar esse projeto, comenta que tem certeza que será votado por unanimidade, e aconselha que nunca pensou 

em ser política e tomou essa decisão em 2015 quando foram atacados pelo governador Beto Richa vendo o 

placar de votação e tomou a decisão de que precisava do poder pois vão votar pelos trabalhadores, comenta ser 

fruto de uma greve e desde 2015, que essa política está precarizando cada vez mais a educação, que apoia a 

educação integral mas as crianças não devem ficar socadas em uma sala de aula que a educação integral deve 

ser investida, que se deve lutar contra essa minimização do estado, comenta que o trabalhador terceirizado ser 

precarizado os servidores são desvalorizados pois querem equiparar, que é preciso que todos que estão 

ocupando o poder que pode fazer a diferença e essa conversa com a prefeita que estão implorando a prefeita 

para que olhe a questão do piso salarial que o professor não pode receber menos que o piso salarial, comenta  

que o mandato coletivo é fruto de greve e que se não ocupar o poder os poderosos que querem o fim do estado 

estarão ocupando esse poder. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra.  

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

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 09/03/2022 -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  
EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DOS VEREADORES LEANDRO BIANCO, FELIPE PASSOS, LÉO FARMACÊUTICO E 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

Projeto de Lei Ordinária nº 231/2021: 

Dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas nos casos de descumprimento da notificação compulsória 

pelos estabelecimentos de saúde públicos e privados situados no âmbito do Município de Ponta Grossa, nos 

casos de violência contra crianças ou adolescentes, idosos e mulheres, conforme especifica 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DOS VEREADORES LEANDRO BIANCO, JÚLIO KÜLLER E FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 246/2021: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino públicas e particulares do Município de Ponta Grossa 

disponibilizar cadeira de rodas para uso dos alunos ou pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DA VEREADORA JOCE CANTO 

Projeto de Lei Ordinária nº 266/2021: 

Denomina de DANIEL GAIDEX a Rua nº 27 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta 

cidade. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 302/2021: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor LEONARDO PUPPI BERNARDI. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DA MESA EXECUTIVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 22/2022: 

Dispõe sobre revisão e reajuste dos vencimentos, salários, gratificações e proventos dos servidores do Poder 

Legislativo, conforme especifica. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
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DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 168/2021: 

Promove alterações na Lei nº 13.617, de 16 de dezembro de 2.019. 

  

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

                         CFOF  - Favorável, observado o Substitutivo Geral confeccionado pela CLJR 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         CAPICTMA  - Pela aprovação, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 26/2022: 

Altera a Lei nº 10.338, de 12/08/2010 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CECE   - Favorável 

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

 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 44/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao artista pontagrossense Silvio Prandel, pelo seu trabalho como cantor, músico, compositor 

e produtor musical. 

  

Nº 45/2022 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 

À  Senhora JUSSARA DE FATIMA BATISTA pela trajetória no carnaval de Ponta Grossa. Com 64 anos de 

idade, ela começou a desfilar em 1975 quando tinha 18 anos. Passou por 3 escolas da cidade, uma delas 6 vezes 

campeã. E por último, de 2004 a 2008 foi porta-bandeira da escola de samba Nova princesa. 

  

Nº 46/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Rotaract Club de Ponta Grossa Alagados, pelos relevantes serviços prestados à comunidade 

princesina ao longo de 10 anos de história realizando projetos humanitários em Ponta Grossa. 

  

Nº 47/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

À ser encaminhada a Dionezine de Fátima Navarro (Dione Navarro), devido a sua atuação como professora e 

escritora na cidade de Ponta Grossa.  

  

Nº 48/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

À ser encaminhada ao artista plástica Rosangela Mileo, pelas suas obras.  
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Nº 49/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO,  

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar 

estudo de viabilidade de aumento da frota circulante de ônibus nas linhas atendidas pela Viação Campos Gerais 

nos horários de pico. 

  

Nº 50/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Paraná, Sr. Carlos Roberto Massa Júnior, para 

que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da gestão pública estadual, providências 

objetivando realizar estudos e implementação de plano de ação de reforço de segurança, com rondas diárias e 

permanentes na Vila Jardim Paraíso, bairro Uvaranas, Ponta Grossa - PR. 

  

Nº 51/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar 

estudos e implementação de plano de ação de reforço de segurança, com rondas diárias e permanentes na Vila 

Jardim Paraíso, bairro Uvaranas, Ponta Grossa - PR. 

  

Nº 52/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a Adilson Dusi Strack, servidor público do nosso munícipio, devido aos serviços prestados 

a comunidade na cidade de Ponta Grossa.  

  

Nº 53/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a Panificadora e Confeitaria Domingues, em homenagem aos serviços que vem 

desenvolvendo na cidade de Ponta Grossa. 

  

Nº 54/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a empresa Renova - Reparos Residenciais e Empresariais, pelo seu excelente atendimento 

comercial na cidade de Ponta Grossa.  

  

Nº 55/2022 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Para ser encaminhado ao Exmo. Sr. SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA, Secretário de Infraestrutura e 

Logística do Estado do Paraná, pelos recursos destinados a Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 Total de Moções Aprovadas – 12 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 6 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 3 

Vereador Daniel Milla (PSD) - 1 

INDICAÇÕES 

  

Nº 422/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 
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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 colocação de lombada ou redutor 

de velocidade na Avenida Bonifácio Vilela, entre a Rua Julia Wanderley e a Rua Cel Theodoro Rosas, no 

Centro, nesta cidade. 

  

Nº 423/2022 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 limpeza dos bueiros e galeria 

pluvial da  Rua Ricardo Kossatz, no Núcleo David Federmann, em Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 425/2022 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 perfuração de um poço 

artesiano na comunidade do Ribeirão da Cruz próximo ao Biscaia, Distrito de Itaiacoca, nesta município. 

  

Nº 426/2022 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, cascalhamento, 

colocação do fresado ou asfaltamento da Rua Presidente Arthur Bernardes nº 223 com a Rua Granada nº 17, 

no Bairro Neves  

  

Nº 427/2022 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 estudos para a Rodovia do 

Talco, um refugio na lateral da estrada da região do Passo do Pupo até o Biscaia, Distrito de Itaiacoca, neste 

município. 

  

Nº 428/2022 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 colocação de Semáforo no 

cruzamento da Rua Helládio Vidal Corréia com a Padre Arnaldo Jansen, Bairro Cará-Cará, nesta cidade. 

  

Nº 429/2022 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 limpeza regular dos 

terminais de ônibus, nesta cidade. 

  

Nº 430/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art. 107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão 

da Rua Victor Manoel Biagini, entre as ruas Toledo e a Rua Vacilio Hyeda  - Bela Vista, no Plano de 

Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
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Nº 431/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art. 107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão 

da Rua Vanda de Andrade - Chapada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 432/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art. 107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão 

da Rua Arlete Alves dos Santos - Chapada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 433/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art. 107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão 

da Rua Vacilio Hyeda - Chapada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 434/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art. 107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão 

da Rua Antonio Salomão - Chapada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 435/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art. 107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão 

da Rua Silvio da Rocha - Chapada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 436/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art. 107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão 

da Rua Francisco Antonio Zan - Chapada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 437/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art. 107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após 

a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão 

da Rua Paulino Carraro - Chapada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
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Nº 438/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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 solução do problema existente na 

região do Centro, na Rua Paschoal Carlos Magno, próximo ao número 43, qual seja a manutenção. Pois segundo 

os moradores que nas proximidades habitam, a via citada está interditada e não pode ser transitada, quem 

necessita de adentrar nas casas próximas devem parar o carro nas vias paralelas e se dirigirem até elas sem 

carro. 

  

Nº 439/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

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

capinagem da área localizada na rua Dora Lognelo Vargas em frente ao n.º 85, próximo ao Supermercado Pão 

Doce, Vila Lagoa Dourada, Neves, nesta cidade.  

  

Nº 440/2022 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, realização de limpeza e adequações nas galerias já existentes 

nas principais ruas do Bairro Dom Bosco, bem como estudos de viabilidade para implantação de outras nas 

ruas paralelas e transversais. 

  

Nº 441/2022 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, restauração de bueiro existente á Rua Padre Anchieta, frente 

ao nº 883, n bairro da Colônia Dona Luiza 

  

Nº 442/2022 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, patrolamento e cascalhamento para a Rua Gregório da Fonseca, 

no Bairro da Ronda.  

  

Nº 443/2022 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 limpeza de bueiro e galeria de águas 

fluviais na Rua Rutilio nº 12, Núcleo 31 de Março, Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 444/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Substituição das tampas da galeria 

pluvial da Rua Martins Pena, entre a Rua Salvador de Mendonça, no Bairro Nova Rússia. 

  

Nº 445/2022 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 
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Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

conclusão da obra do poço artesiano comunitário para atender a localidade do Roxo Roiz, próximo a Igreja 

Católica São Sebastião na região do Distrito de Guaragi. 

  

Nº 446/2022 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 estudo técnicos de 

viabilidade para a implantação de uma academia ao ar livre e/ou área de lazer, no terreno de propriedade do 

município, localizado na rua Sassafrás, próximo ao n. 150, ao lado do Posto Florense 5, bairro Uvaranas, nesta 

cidade. 

Total de Indicações Aprovadas – 24 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 2 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 5 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 2 

Vereador Ede Pimentel (PSD) - 2 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 9 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 3 

________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 08 de março de 2.022. 
  

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

 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

SUPRIMIDO. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=

2&dtReuniao=09/03/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA OCTOGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA NOVE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (XVII 

LEGISLATURA) 

               Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, 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 do Vereador Felipe Passos, se fazendo presentes ainda os Vereadores 

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, Ede Pimentel, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, 

Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. À hora 

regimental, o Senhor Presidente considerou abertos os trabalhos do dia, colocando em discussão e votação a Ata 
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da sessão anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida, pelo Vereador 

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

seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Mensagem nº 20/22 (Projeto de Lei nº 29/22), altera a Lei 

nº 12.850, de 24/07/2017. Mensagem nº 11/22 (Projeto de Lei nº 30/22), autoriza o Poder Executivo a doar o 

“Ginásio de Desportos Borell Du Vernay” à Liga Desportiva de Ponta Grossa. Mensagem nº 12/22 (Projeto de 

Lei nº 31/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 75.000,00, e dá 

outras providências. Mensagem nº 15/22 (Projeto de Lei nº 32/22), cria o Serviço Especializado em Engenharia 

de Segurança e Medicina do Trabalho, da Fundação Municipal de Saúde, e dá outras providências. Of. Nº 

226/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1837/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 238/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1838/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 239/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1840/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 240/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

1841/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 241/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1842/21, de autoria 

do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 242/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1839/21, de autoria do Vereador Dr. 

Erick. Of. Nº 243/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1843/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 

244/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1844/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 245/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1845/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 246/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1849/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. Nº 247/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 967/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 248/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1818/21, 

de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 250/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1816/21, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. Nº 251/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1853/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. Nº 252/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1851/21, de autoria do Vereador Julio Küller. 

Of. Nº 253/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1852/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 254/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 1854/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 255/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1855/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 256/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1857/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 257/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1856/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 258/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1858/21, 

de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 260/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1861/21, de autoria 

do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 261/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1860/21, de autoria do Vereador 

Geraldo Stocco. Of. Nº 262/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1859/21, de autoria do Vereador Geraldo 

Stocco. Of. Nº 263/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1873/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 

264/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1872/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 266/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1871/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 267/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1870/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 268/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1869/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - 

Projeto de Lei nº 28/22, denomina de Maria Clara Borges a Praça localizada na congruência das Ruas Urutau, 

Rua Íbis e Rua Quirua, no Núcleo Santa Marta, Colônia Dona Luiza, nesta cidade. DO VEREADOR FELIPE 

PASSOS - Requerimento nº 76/22, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente sessão por 

motivo de saúde, conforme atestado em anexo. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o referido 

requerimento. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 56/22, dirigida ao Senhor Reginaldo 

Benedito de Souza, pelos serviços prestados ao esporte ponta-grossense, sendo um representante do Karatê estilo 

Wado-kai no Estado do Paraná. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 57/22, 

a ser encaminhada ao Cabo Maicon José Pereira Mariano devido ao ato heróico que realizou ao salvar um senhor 

que visava cometer suicídio em Carambeí. Moção de Aplauso nº 58/22, a ser encaminhada ao Soldado André 

Felipe Redvka devido ao ato heróico que realizou ao salvar um senhor que visava cometer suicídio em Carambeí. 

Moção de Aplauso nº 59/22, a ser encaminhada ao 1° Batalhão de Polícia Militar do Paraná em comemoração 

ao seu aniversário de 122 anos. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção de Aplauso nº 60/22, a Associação 

dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa, pelos 36 anos de muito trabalho, ajudando muitas pessoas com 

deficiência física neuromotora na cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 61/22, A Senhora JACOMINA 

ANTONIACOMI RIBAS  pela sua trajetória no magistério da região do Tabuleiro, interior de Ponta Grossa. 

Jacomina foi a única professora do local. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Aplauso 
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nº 62/22, dirigida à  Pastora  MARLY FÁTIMA  DA SILVA, pelos 11 anos de ministério na Igreja do Evangelho 

Quadrangular , extensivo à todas as mulheres da igreja pela comemoração do Dia da Mulher, que ocorre 

anualmente em 08 de Março. DOS VEREADORES GERALDO STOCCO, JOCE CANTO E JOSI DO 

COLETIVO - Moção de Sugestão Legislativa nº 63/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Ponta 

Grossa, para que a Prefeitura, através das instâncias competentes,  estabeleça estudos no sentido de apresentar 

nesta Casa de Leis, projeto de lei reduzindo em 50% o número dos atuais cargos em comissão. DA 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Aplauso nº 64/22, dirigida à  Pastora  VERA LÚCIA 

RIBEIRO, pelos relevantes serviços prestados ao Município durante 27 anos, extensivo às demais mulheres, que 

dedicam-se plenamente ao serviço público. Moção de Apelo nº 65/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione   conceder imediatamente o reajuste aos servidores 

públicos municipais, vez que  conforme  contatado na audiência publica  realizada em 25 de fevereiro de 2022 

executivo não extrapolou o limite prudencial e portanto dentro da prescrição do artigo 22 da Lei de 

responsabilidade Fiscal (lei 101/2000). Finda a leitura do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Comentou o projeto de lei em pauta, nº 

26/22, agradecendo pela colaboração da CLJR, onde lembrou que em sua manifestação da sessão passada, com 

celeridade e responsabilidade, disse que fizeram tudo o que foi possível para possibilitar a continuidade de sua 

tramitação, estendendo a outras comissões a que a matéria está afeta, pelas providências imediatas adotadas, 

possibilitando sua inclusão na Ordem do Dia, contemplando as merendeiras e alguns funcionários da prefeitura 

municipal. Ressaltou que enquanto espera a solução de toda essa situação, está aguardando conversa do 

SINDISERV junto ao Governo Municipal para também tomar os próximos passos para contemplar as demais 

classes dos servidores municipais, onde tem que ser transparente e responsável, dando certeza que os 

parlamentares desta Casa agirão com celeridade. Agradeceu, quando saiu na mídia, relatando que em Carambeí 

ocorreu acidente e na ocasião um senhor foi salvo por policiais do 4º CRPM de nossa cidade, nas pessoas do 

Cabo Maicon José Pereira, Mariano e Soldado André Felipe, os quais prestaram atendimento a essa situação. 

Nesse sentido, informou que quando vem falar da Polícia Militar na Casa, disse ter certeza de que existem 

pessoas que tem esposa ou parente Policial Militar, onde pede a valorização dessa classe em especial da nossa 

região, cujos quais não têm medido esforços para estar na rua, arriscando sua vida e levando alimento a seus 

familiares. Registrou seu respeito aos policiais que estão na ativa, com o 1º BPM, que está completando mais 

um aniversário essa semana, agradecendo pela vida de cada um que tem se esforçado dentro de seus limites. 

Finalizou clamando direção ao Poder Executivo. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Estendeu seus 

cumprimentos a todos os servidores públicos municipais, especialmente aos representantes da Secretaria 

Municipal de Educação e da Fundação Municipal de Saúde, vendo que são os que estão lutando por seus direitos, 

reivindicando melhores condições de trabalho e aquilo que lhes é justo e de direito. Informou que tem 

acompanhado através da imprensa e em conversa com os Vereadores, dizendo que por certo esta Casa é solidária 

à causa de todos os servidores, no entanto manifestou sua preocupação que tem sido grande nesse período de 

movimento de greve, sabendo da importância que tem cada servidor da educação, auxiliares de limpeza, 

merendeiras, professoras e diretoras para a cidade, ressaltando estar passando dois anos por extrema dificuldade, 

não tendo segurança em saber se eventualmente os alunos não terão que voltar para o ensino remoto, que já 

ocorreu. Sabe especialmente também no ensino infantil, onde as famílias dependem das portas dos CMEIS 

abertas para que possam trabalhar - as mães possam deixar seus filhos em segurança. Também sabe que nossa 

realidade social faz com que o centro de educação infantil não seja somente um local de aprendizado, mas 

também de convivência comunitária, onde as crianças recebem tratamento diferenciado e exatamente nesse 

momento de pandemia e de situação econômica prejudicada, é muito mais importante, enquanto as crianças 

voltam para casa já de banho tomado e com condições de nutrição adequada, coisa que muitas vezes a família 

não pode proporcionar em razão de sua situação. Tem também acompanhado pela imprensa, postos de saúde que 

estavam fechados e acabaram por não voltar a funcionar e agora em situação que está colocando a comunidade 

ainda mais em sérias dificuldades e do outro lado tem que entender que a esta Casa cabe aprovar os projetos 

oriundos do Poder Executivo. Ressaltou que nesse momento, à exceção do Projeto de Lei nº 26/22, que atende 

apenas as merendeiras e auxiliares de forma parcial, não existe outra matéria para ser votada, contemplando a 

categoria. Disse que as ações do governo para poder atender o que o sindicato vem reivindicando que é o direito 
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dos servidores tem que partir do Poder Executivo, ficando triste em saber que se fala tanto em diálogo, debates, 

entendimento entre os poderes, sindicato e administração, não vendo isso na prática, quando na verdade vê um 

governo que está administrando a cidade para poucas pessoas que está ao seu lado e não para o povo. Colocou 

que a dificuldade financeira no Município sempre existiu e irá continuar existindo, o que precisam efetivamente 

fazer é dar condições à Administração Pública para realizar a aplicação desses escassos recursos no lugar certo, 

necessitando estabelecer prioridades de verdade, porém não da boca para fora. Não está vendo o piso nacional 

ser respeitado e cumprido, dizendo que assim é preciso entrar num entendimento, através do sindicato e governo 

municipal para se encontrar uma forma de se cumprir as prioridades, às quais não vê seu estabelecimento. 

Finalizou manifestando sua solidariedade ao movimento, com seu descontentamento em relação ao que vem 

acontecendo no Poder Executivo Municipal. VEREADORA JOCE CANTO: Dirigiu-se primeiramente às 

merendeiras e auxiliares, declarando seu voto favorável ao Projeto de Lei nº 26/22, hoje a ser apreciado nesta 

Casa de Leis. Falou às serventes escolares, comunicando haver protocolado requerimento para saber mais 

informações junto ao Poder Executivo sobre a insalubridade em relação à categoria, indagando porque algumas 

recebem e outras não, entendendo que todas têm direito a esse percentual de 40%, visto que realizam o mesmo 

serviço e mesma função, estando no aguardo da resposta da Senhora Prefeita Municipal. Reconhece todas as 

profissões, vendo que muitas categorias não têm sido faladas durante a greve e uma que vê pouco falar se trata 

das assistentes de educação, as quais também auxiliam na higiene das crianças, trocando fraldas, desenvolvendo 

tarefas que também se colocam em risco. Por conta disso, relatou que vê que também tem direito a adicional de 

insalubridade, onde estará elaborando requerimento à Senhora Prefeita, cobrando essa providência. Reiterou seu 

apoio à classe de todos os servidores, especificamente professoras, professores, profissionais de saúde e a todos 

que estão lutando por seus direitos, considerando a data base, dizendo existir outros setores que a prefeita pode 

economizar, porém não deve fazer economia com educação e saúde. Colocou que a atual administração tem por 

obrigação repor a perca salarial que é direito, tendo que parar de culpar a arrecadação, a qual teve aumento de 

sete por cento neste ano. Afirmou que se tem que cortar gastos, voltou a dizer que se deve ser com publicidade 

e propaganda, voltando e ainda com a redução dos cargos em comissão. Informou haver protocolado Moção de 

Sugestão Legislativa, propondo o corte de cinqüenta por cento dos cargos em comissão na Prefeitura Municipal, 

onde não é contrária aos mesmos, entendendo que com cento e cinqüenta cargos, poderia ser executado todo o 

trabalho para suprir a demanda, porém com cargos que poderiam ser técnicos, não servindo o mesmo para 

compensar compromisso eleitoral. Exemplificou cargo em comissão que era o de Diretor do Serviço Funerário 

Municipal, o qual acabou comercializando túmulo na cidade, recebendo em espécie, algo do qual acredita que 

não pode ser vendido por ser público. Nesse sentido elaborou requerimento, indagando ao Poder Executivo sobre 

tal cargo comissionado, apresentando documento no qual o ocupante confessa que comercializou efetivamente 

o túmulo. Protocolou a denúncia ao Ministério Público, que a aceitou, onde a prefeitura sequer abriu uma 

sindicância, transferindo o referido diretor para a Secretaria de Meio Ambiente, sendo exonerado no último dia 

23, dizendo ser esse um dos motivos em se cortar cargos comissionados e ter cargos comprometidos com o 

município e não apadrinhados políticos e outro motivo, tem que ter esses cargos cortados para que possa investir 

nos servidores que fazem a máquina funcionar. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para manifestar em nome 

de seu mandato, todo apoio à luta dos servidores em prol de seus direitos, através de mobilização e paralisação, 

entendendo que somente dessa forma faz com que a Senhora Prefeita venha a lembrar de seus compromissos. 

Afirmou que a mesma nem estava na cidade e sequer recebeu os Senhores Vereadores, onde na sessão passada 

formaram uma comissão, tendo recebido somente no outro dia, considerando uma situação vexatória para este 

Legislativo, tanto aos vereadores da base, como da oposição. Está feliz em votar o Projeto de Lei nº 26/22, onde 

estão aqui para ajudar as pessoas, relatando que todas as comissões a que a matéria está afeta se mobilizaram, 

tendo certeza que se dependesse desta Casa, a data base já teria sido aprovada, porém infelizmente tem uma 

professora do outro lado que está atrasando as coisas, que não se manifesta, não conversa - greve acontecendo 

na cidade e as redes sociais da prefeita tapando buraco. Ressaltou que enquanto todos estão aqui se mobilizando, 

trabalhando, e a prefeita vai para Curitiba em cerimônias e eventos tirar foto, sem ter dado nenhuma resposta até 

então. Finalizou dizendo à Senhora Prefeita, esperando que se manifeste, conversando com os servidores que 

estão no direito de cobrar o que lhes é direito por lei. Se isso não acontecer, fará outra comissão para bater à 

porta da mesma, deixando registrado ainda que enquanto os servidores se mobilizam a mandatária encaminha 
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projeto propondo a quem não se agrada com sua administração, que se demita através do Plano de Demissão 

Voluntária. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para falar que ficará na expectativa, torcendo em prol do 

sucesso da comissão formada a fim de discutir o piso salarial das professoras e professores do sistema municipal 

de ensino, considerando ter profissionais que não recebem três mil reais/mês por quarenta horas trabalhadas, 

considerando um verdadeiro descalabro e incoerência, quando a cidade tem uma prefeita professora. Relatou 

haver ensino integral sendo tocado por estagiários, o qual entende que tem que ser através profissional 

especialista. Citou ainda existir estagiários sendo tutores, auxiliares de inclusão, recebendo resposta que são 

amparados por professores em sala de aula, indagando: como, se estão cuidando do aprendizado de tantos outros? 

Indagou porque não há promoção e contratação de especialistas nessa área, frisando ser em função de estar 

ocorrendo estado mínimo desse governo neo-liberal, Ratinho Junior e Prefeita Elizabeth de Ponta Grossa. Disse 

que a categoria dos professores precisa lutar por concursos públicos, sabendo o quanto esse se dedica, pois tem 

em mente que é seu trabalho e irá prestar contas à toda a sociedade. Hoje está feliz por poder votar o projeto que 

auxilia e melhora a situação das merendeiras, serventes e tantos outros profissionais, dando certeza que será 

votado por unanimidade. Aconselhou às professoras, merendeiras, serventes, administrativas do estado, 

lembrando que tomou decisão em ser política na greve ocorrida no ano de 2.015, 29 de abril, onde foram atacados 

pelo governador Beto Richa, ali chegou a conclusão que trabalhadores precisam tomar o poder. Disse que a 

educação integral tem que ser valorizada com investimentos e concurso público, onde precisam lutar contra essa 

minimização do estado, esperando que da greve surjam muitos cargos políticos. Destacou que os quatro 

representantes do mandato coletivo são frutos de greve, entendendo que se não ocuparem o poder, os poderosos 

que querem o fim dos servidores públicos estarão ocupando. Manifestaram-se em questão de ordem: Vereadora 

Missionária Adriana, para agradecer ao Senhor Presidente por haver colocado a Sala de Comissões à disposição, 

onde se reuniu junto com os Vereadores Julio Küller e Filipe Chociai, representantes da greve e sindicato, ocasião 

em que entenderam os detalhes da reivindicação, declarando abertamente seu total apoio aos servidores. Filipe 

Chociai, destacoando, da reunião que teve após a sessão, tendo em vista que é pauta que vem a anos sendo 

debatida, onde todas as comissões competentes analisaram, deixando em pauta requerimento para que seja 

possível ainda nesta data votar a matéria em dois turnos, para que seja encaminhada à sanção da Senhora Prefeita 

Municipal. O Senhor Presidente orientou que o mesmo pudesse fazer seu requerimento assim que seja votada 

toda a pauta regimental, de forma exclusiva para votar o projeto de lei nº 26/22. Não havendo mais vereadores 

inscritos, deu-se início à apreciação da ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI 

Nº 231/21 (Vereadores Leandro Bianco, Felipe Passos, Léo Farmacêutico e Missionária Adriana), dispõe sobre 

a aplicação de sanções administrativas nos casos de descumprimento da notificação compulsória pelos 

estabelecimentos de saúde públicos e privados situados no âmbito do Município de Ponta Grossa, nos casos de 

violência contra criança ou adolescente, idosos e mulheres, conforme especifica: APROVADO, com votos 

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

Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, 

Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Felipe Passos. PROJETO DE LEI Nº 246/21 (Vereadores Leandro 

Bianco, Julio Küller e Felipe Passos), dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino públicas e 

particulares do Município de Ponta Grossa disponibilizar cadeira de rodas para uso dos alunos ou pessoas com 

deficiência ou com mobilidade reduzida: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

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

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

Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação 

do Vereador Felipe Passos. PROJETO DE LEI Nº 266/21 (Vereadora Joce Canto), denomina de DANIEL 

GAIDEX a Rua nº 27 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, 

ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Felipe Passos. PROJETO DE LEI Nº 302/21 

(Vereador Daniel Milla Fraccaro), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor 

LEONARDO PUPPI BERNARDI: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 

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

Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, 
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Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Felipe Passos. PROJETO DE LEI Nº 22/22 (Mesa Executiva), dispõe sobre revisão e reajuste dos 

vencimentos , salários, gratificações e proventos dos servidores do Poder Legislativo, conforme especifica: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, 

Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton 

da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 

Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação ao Vereador Felipe Passos. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 168/21 (Vereador Julio Küller), promove alterações na Lei nº 13.617, de 

16 de dezembro de 2.019: 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, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton 

da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 

Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Felipe Passos. Também foi colocada em 

discussão e votação, a solicitação verbal do Vereador Filipe Chociai, ficando registrada a sua ausência por estar 

prestando atendimento parlamentar fora do plenário no momento de registrar o voto. PROJETO DE LEI Nº 

26/22 (Poder Executivo), altera a Lei nº 10.338, de 12/08/2010: APROVADO, com votos favoráveis dos 

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

Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, 

Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Felipe Passos. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções 

nºs 44, 47, 48, 52, 53, 54/22, do Vereador Dr. Erick; 45/22, do Vereador Julio Küller; 46/22, do Vereador Geraldo 

Stocco; 49, 50, 51/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 55/22, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; Indicações 

nºs 422, 423/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 425, 427, 429, 439, 446/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 

426, 444/22, do Vereador Jairton da Farmácia; 428, 443/22, do Vereador Ede Pimentel; 430, 431, 432, 433, 434, 

435, 436, 437, 445/22, da Vereadora Joce Canto; 438/22, do Vereador Filipe Chociai; 440, 441, 442/22, da 

Vereadora Missionária Adriana. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Felipe Passos. O 

Senhor Presidente colocou em discussão e votação, tendo sido aprovada a solicitação do Vereador Filipe Chociai, 

no sentido de ser realizada sessão extraordinária em seguida, para apreciação do Projeto de Lei nº 26/22 em 

segunda discussão. Também foi aprovado o pedido verbal do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, ficando 

suprimido o horário destinado ao Pequeno Expediente da presente sessão. Não havendo mais assuntos a tratar, 

o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra em caráter extraordinário para logo em 

seguida. 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 nove de março 

de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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