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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 23/03/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=23/

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)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JULIO KULLER (MDB) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV) AUSENCIA JUSTIFICADA  AUSENCIA JUSTIFICADA 

PAULO BALANSIN (PSD) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta que ve que o Estado o Pais e a cidade passam por 

momentos delicados sobre a educação, comenta que foi aprovado a lei do FUNDEB e com muita luta 

professoras e professores conseguiram que o piso da classe fosse respeitado e agora tem as esculturarias que 

estão lutando e batalhando pela gratificação e pelo piso salarial, comenta que está conversando com o sindicato 

e prefeitura, um fato triste na educação nacional, foram pego áudios vazados no Ministério da Educação onde  

se pedia ouro como forma de propina para retirar dinheiro da educação, uma situação lamentável e chocante, 

comenta ser uma situação dificílima e que espera que as investigações a nível Federal achem esses culpados e 

que paguem pelo erro que estão cometendo, que seus erros afetam todos, comenta que em 2017 e 2018 era a 

tribuna antiga e que possuem seu posicionamento registrado em Ata, ajudando a denunciar o escândalo que 

aconteceu na educação estadual do Paraná, que em Ponta Grossa duas escolas foram altamente lesadas por 

causa disso, e várias outras foram lesadas no estado do Paraná por conta de corrupção na educação, comenta 

que deve haver luta para que vejam que há pessoas que defendem a educação, comenta ver a ganancia, o ódio 

e a sede de poder e repudia isso, comenta que trabalhara para que isso nunca mais acontecerá na educação do 
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município, comenta que todos sofrem, que esse tipo de gente tira oportunidade de aprendizados, comenta 

repudiar mais uma vez todo esse escândalo e tudo que aconteceu com relação a educação, parabeniza todos os 

servidores da educação pela luta por algo que é de direito, comenta que a educação do estado precisa ser 

defendida e valorizada. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Elogia o corpo de bombeiros e polícia militar por salvar 

criança que se afogou com lei de mamadeira na região do Costa Rica, segundo informações os agentes da PM 

foram acionados e se deslocaram onde fizeram a manobra de Heimlich e salvaram a criança, comenta ser um 

ato dentro de tantos outros que a polícia militar  que dá o primeiro atendimento pelo número 190 tem se 

esforçado e tem feito seu trabalho, um trabalho exemplar na região, comenta que está com essa luta e batalha 

quanto ao governo do estado, agradece ao deputado Hussein Bakri que o tem atendido e é o lider do governo e 

tem que articular para que a tabela entre em votação o mais rápido o possível, comenta ser questão de urgência 

para que o Ratinho Junior possa implementar no salário dos policiais que muito bem fazem seu serviço, se 

dirige ao vereador Geraldo Stocco (PSB), comenta que na sessão passada o vereador moeu a comissão de 

justiça de novo e que lamenta isso, comentou que  a comissão faz coisas a portas trancadas e as escondidas, 

comenta que deu contrário para 4 projetos por questão de legalidade e que tem 11 que foram dados favoráveis 

e dois em tramite, comenta que a comissão está trabalhando sério e comenta que foi ofendido o servidor da 

casa o judiciário que é sério, e que se não tem todo o amparo buscam no IMPLA e que possuem 

responsabilidade, e que está no terceiro mandato e tem feito com responsabilidade, agradece aos vereadores e 

que a comissão está indo bem e sendo responsável e foi eleito para continuar na comissão, comenta não admitir 

levar bordoada sem dever e se acham tem vários meios legais e que não é de discutir, comenta ser o papel 

defender quem faz parte da comissão, concede a palavra ao vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), 

comenta ser falta de caráter tentar jogar a população contra a comissão da casa, comenta que o vereador que  

reclamou deve procurar conhecer o regimento interno da casa e se não se deu como satisfeito com o parecer da 

comissão, deve ler o artigo 52 inciso 2 quando o parecer for pela inadmissibilidade total da matéria pela 

unanimidade de seus membros será essa considerada rejeitada e arquivada definitivamente por despacho do 

presidente da câmara, visto recurso interposto pela maioria absoluta da câmara municipal, se não está satisfeito 

então entre com recurso, agora ficar falando mal, com a palavra novamente o vereador Pastor Ezequiel 

(AVANTE) comenta que o gabinete 23 está de portas abertas comenta sobre o evento de ontem, um grande 

evento onde vão cuidar de mulheres, agradece a prefeita e foi um dia que sentaram e decidiram montar a 

secretaria da família, e que dentro dessa secretaria seria feito a casa da mulher, que foi um trabalho de dois 

anos atras, e que espera que a secretaria da família, a casa da mulher e outros projetos cresçam, concede a 

palavra ao vereador Celso Cieslak (PRTB) que comenta sobre a comissão de justiça, que tem que reprovar 

todos os projetos que sejam inconstitucionais, comenta que do George da Farmácia foi reprovado mais de 60 

projetos em 4 anos, com a palavra novamente o vereador Pastor Ezequiel (AVANTE), comenta que a comissão 

continuará com seus trabalhos, com responsabilidade, novamente parabeniza a prefeita pela casa da mulher, 

comenta sobre a casa de mulher e que ora para que não se use a casa pois assim não haverá uma mulher sendo 

ameaçada ou violentada. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta sobre o pregão 28 que ocorreu na última segunda-

feira que trata-se do ESTAR Digital que o valor da contratação por um ano é de 2 milhões de uma suposta nova 

empresa que vira cuidar da zona azul na cidade de Ponta Grossa, comenta que essa licitação deveria ser 

realizada já o início do atual mandato de 2021, porem mesmo com a recomendação da CPI feita na casa para 

que não fizesse aditivo e com as irregularidades apontadas, que resultou em um prejuízo enorme do erário, e 

foi renovado dos PDV e o trabalho continuou sendo realizado por dois veículos, comenta questionar se antes 

foi regular a dispensa de licitação para contratar o PSV por que o aditivo foi renovado sem PVD e agora tem a 

notícia dessa licitação e agora já está diligenciando para saber o resultado do pregão por causa do prazo legal 

para eventual recurso e quando publicado irá pedir a cópia integral de todo o processo administrativo do pregão 

para verificar, que espera que essa que a CIDATEC não tenha participado, seja pelo mesmo CNPJ ou seja 

através de CPF dos sócios vinculados a CNPJ novos que eventualmente possa ter sido constituído para 

participar dessa licitação, comenta que o vereador Geraldo Stocco (PSB) trabalhou juto no decorrer da CPI, 

que o trabalho foi bastante sério, vinculado a documentação e princípio da legalidade e foi situação que 
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apontaram as irregularidades e nenhuma providência foi tomada o que aumenta a preocupação nesse sentido, 

cumprimenta a todos os servidores da galeria e manifesta voto favorável a moção de apelo proposta pois 

entender que os servidores de modo geral devem ser favorecidos, comenta entender que o momento é 

complicado porem sabe que o recurso existe, que existe um valor que deve ser aplicado para a educação e que 

não estão pedindo nada além do direito de serem valorizados, se põe à disposição para o que for importante 

para a categoria. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Ausente. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta que toda a proposta que vem em favor do servidor está 

junto e que a casa nunca se negou em votar qualquer coisa em favor do servidor público, comenta sobre a 

inauguração da casa da mulher pontagrosense e que quando candidato a prefeito em 2016 propôs, e em seu 

plano de governo tinha essa proposta de trazer para Ponta Grossa, que naquela época já não havia mias o 

programa federal e quis trazer a casa da Mulher Pontagrosense e lá teriam todos os órgãos que trabalham pelo 

bem estar de mulher , e tudo que ela merece, parabeniza a prefeita por esse grande trabalho e por essa grande 

inauguração, e que tem certeza que nas mãos dela a casa da mulher pontagrossense vai funcionar, comenta que 

protocolou projeto que institui a semana “Quebrando o Silencio”, programa “Quebrando o Silencio”, é um 

programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia que faz um trabalho no Brasil e no mundo sensacional, 

incentivando e trazendo para o convívio, mulheres, crianças, adolescentes, deficientes e idosos que tem sofrido 

opressão e agressão e que irão trazer para o âmbito municipal um projeto que já vem dando certo no mundo 

todo, abrindo todos os canais e dando segurança para que o agredido possa denunciar inclusive através de 

aplicativo, comenta sobre a grande dificuldade que a mulher e a criança tem para fazer sua denúncia, que a 

casa de leis irá votar esse projeto e pede apoio nessa proposta que irá incrementar o trabalho de localização e 

facilidade na denúncia de agressão, que não se pode tolerar em 2022 a falta de acesso para que essas pessoas 

possam ter canal e dessa forma estará organizando conjuntamente com a Casa da Mulher Pontagrosensse, e 

que a prefeita está de parabéns por cumprir seu compromisso, que ontem foi dado um grande prazo com relação 

a isso e está muito contente com relação a isso e está feliz com isso, comenta que isso precisa de dedicação do 

gabinete da prefeita, comenta que o MDB completa 56 anos de existência e como presidente municipal e 

coordenador regional do MDB não pode deixar de lembrar do trabalho que esse partido tem feito pela 

democracia e que o MDB tem uma trajetória de luta e vitória e que trabalhará nesse sentido de defender a 

democracia e a liberdade dos brasileiro. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Cita I Tessalonicenses 5:18, Agradece 

a secretaria municipal de educação que colocou em funcionamento mais dois CMEIS com capacidade de até 

200 crianças, comenta que as novas instituições são na Vila Romana e residencial Atenas, somadas a antiga 

creche no Santa Luzia, comenta sobre o acesso até esses CMEIS e contatou inúmeras necessidades inclusive a 

rua, e que ouviu que foram liberados 13 milhões para asfaltos na cidade, e que gostaria que fosse olhado as 

indicações que  estão colocando em plenário, comenta que na última sessão mais de vinte indicações para que 

possam atender esses bairros de forma efetiva, comenta perceber as inúmeras dificuldades que enfrentam, 

agradece que em fevereiro de 2021 quando iniciou o primeiro ano como vereadora protocolou a moção 14/21 

sugerindo a casa da mulher, uma casa de acolhimento par amulheres vítimas de crime de violência doméstica 

e familiar e ontem ouviram palavras das prefeita sobre negociações e planejamento e que teve a graça de trazer 

a casa esse pedido, comenta que tem coisas na moção que estão de  baixo de oração para que essa casa funcione 

o maior tempo possível, que hoje funcionara das 9 às 17 horas, mas deseja atendimento mais estendido e que 

vê união de forças em favor das mulheres e quando protocolou a moção teve duas respostas iguais, que dizia 

não haver necessidade dessa casa da mulher e hoje vê o quanto isso é necessario, comenta que agora tem uma 

casa que a mulher fique naquele local sendo atendida por várias frentes, comenta tambem sobre projeto para 

vagas para mulheres vítimas de violência, e comenta sobre o sigilo sobre  a identidade delas, comenta saber 

sofre o sofrimento das mulheres, agradece a Deus e reforça que as demandas e choro serão ouvido e continuarão 

lutando pela proteção da mulher, e que o tema da igreja é “Haverá bom futuro”. 

VEREADORA JOCE CANTO(PSC): Parabeniza a prefeita e todo o governo municipal pela abertura da 

Casa afinal que lutam com as mulheres e combatem a questão da violência contra a mulher, comenta que tem 
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que fortalecer a Casa Corina Portugal que acolhe essas mulheres vítimas de violência seja qual for, e tambem 

devem cobrar a deputada federal Aline Sleutjes que prometeu um milhão e meio de reais para a construção da 

Casa da Mulher Brasileira que é mais uma casa para fortalecer ainda mais essa luta da violência contra a mulher, 

comenta sobre os escriturários que foram pouco falados e depois ira falar sobre essa classe, comenta ter ido a 

Tribuna por um assunto que já falou várias fezes e que a deixa muito triste, comenta que um governo que fala 

tanto e diz priorizar tanto as mulheres mas deixa mães esperando atendimento por mais de 12 horas dentro da 

UPA Santa Paula, que esteve segunda-feira na UPA Santa Paula pois foi chamada por mais que estavam 

esperando atendimento e que a UPA estava tão lotada que tiveram que colocar cadeiras para fora da UPA, que 

não adianta falar que cuida das mulheres, que abriram uma casa da mulher para cuidar de mulheres vítimas de 

violência enquanto as mães estão sendo deixadas para fora com seus filhos, que tem que cuidar de todas as 

mulheres e crianças, que deixar mães as oito horas da noite no frio esperando atendimento infantil é não cuidar 

das mulheres, questiona quantas vezes os vereadores falam do atendimento infantil na UPA Santa Paula, que 

o repórter Sassá a vinte minutos acabou de postar que a UPA está lotada de novo, que os profissionais de saúde 

fazem tudo que podem e questiona o que a prefeita e os vereadores estão fazendo, que é desumano o que estão 

fazendo com as mães e que a UPA não está conseguindo absorver todo o atendimento infantil, que não adianta 

falar que trabalha pelas mulheres enquanto tem mãe esperando doze horas para ser atendida, comenta 

protocolar atendimento questionando o que será feito para ampliar esse atendimento infantil, comenta que já 

fez denúncias para  Ministério Público e mais uma vez fara requerimento questionando, e que precisam de 

ações efetivas pois do jeito que está não dá para continuar e ficar no discursos que cuidam de mulheres e deixar 

mães esperando mais de doze horas para atender as crianças. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 23/03/2022 -   SESSÃO ORDINÁRIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR DR. ERICK CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 138/2021: 

Promove alterações na Lei nº 13.391, de 06/03/2019, que criou o Banco de Alimentos de Ponta Grossa, 

conforme especifica. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 241/2021: 

Denomina de LUIZ GRESKIV a Rua "K" do Conjunto Habitacional Nova Ponta Grossa, Bairro Cará-Cará, 

nesta cidade.. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 

Projeto de Lei Ordinária nº 242/2021: 
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Denomina de ADEMIR SANTOS KUSTER, o trecho de via pública ainda sem denominação compreendido 

entre as Ruas Tarumã e Jabuticabeira, ao lado do CMEI Valdevino Lopes, Núcleo Santa Paula II, Bairro 

Contorno, nesta cidade. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Projeto de Lei Ordinária nº 259/2021: 

Promove alteração na Lei nº 4.712, de 27/04/1992 - CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAIS, conforme 

especifica. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 13/2022: 

Promove alterações na Lei nº 6.329, de 16/12/1999, conforme especifica. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 177/2021: 

Denomina de MARIA GENY DA ROCHA QUADROS a Rua nº 48 do Loteamento Jardim Royal, Bairro 

Uvaranas. 

  

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

– 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

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

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Projeto de Lei Ordinária nº 298/2021: 

Promove alteração na Lei nº 11.494, de 11/10/2013. 

  

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 

Pedido de vistas por 5 dias pelo vereador Pastor Ezequiel (AVANTE), Aprovado – 16 Votos Favoráveis 

- Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

Projeto de Lei Ordinária nº 309/2021: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor OSNI MONGRUEL JUNIOR. 

  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CECE   - Favorável 

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

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 126/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

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

administrativas a fim de que sejam urgentemente disponibilizados aos postos de saúde os veículos doados pelo 

Governo do Estado do Paraná. 

  

Nº 127/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Colégio Estadual Regente Feijó, na pessoa do Diretor Ilario Valmor Waldmann, pelos seus 95 anos 

de história, extensivo a todo o corpo funcional ao longo de sua existência, pelo trabalho e compromisso prestado 

à educação de Ponta Grossa. 

  

Nº 128/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Grupo de Jovens da Paróquia Santo Antônio, em Ponta Grossa. 

  

Nº 129/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Marina Izabela Machado Ribeiro 

  

Nº 130/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Elizabeth Silveira Schmidt, para que, através do Excelentíssimo 

Secretário Marco Aurelio Marinho Raasch (Secretaria Municipal De Esportes),  determine a construção de uma 

pista de skate no Parque Monteiro Lobato.   

  

Nº 131/2022 dos Vereadores CELSO CIESLAK, DANIEL MILLA FRACCARO, DR. ERICK, IZAIAS 

SALUSTIANO, JULIO KULLER, LEANDRO BIANCO, LÉO FARMACÊUTICO, MISSIONÁRIA 

ADRIANA e PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE REPÚDIO 

Ao filme “Como se Tornar o Pior Aluno da Escola” e ao ator Fábio Porchat, pela cena onde insinua a dois 

adolescentes que a melhor maneira de resolver o problema em discussão entre eles e para que não fossem 

prejudicados na escola, deveriam realizar um ato sexual com o personagem interpretado por Porchat, o que 

configuraria ato de pedofilia 

  

Nº 132/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que determine gratificação de 

100% aos servidores Escriturários da Rede Municipal de Ensino. 

  

  

Nº 133/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 
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À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que 

determine a instalação e manutenção das  chamadas “Ecobarreiras” nos corpos hídricos do nosso Município, 

como o projeto em anexo. 

 Total de Moções Aprovadas – 8 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 2 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 

Vereadores Celso Cieslak (PRTB), Daniel Milla (PSD), Dr. Erick (PSDB), Izaias Salustiano (PSB), Julio 

Kuller (MDB), Leandro Bianco (REPUBLICANOS), Léo Farmacêutico (PV), Missionária Adriana 

(SOLIDARIEDADE) e Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

INDICAÇÕES 

  

Nº 641/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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 incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Jd. Botânico, no Loteamento Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 642/2022 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 patrolamento e cascalhamento na 

Rua  Frei Leandro do Sacramento esquina com a José Delezuk 

  

Nº 643/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente limpeza da galeria e instalação de grelha 

e tampa do bueiro da rua Jaboticabeira, esquina com a rua Paineira, Santa Paula. 

  

Nº 644/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Comendador Walace Pina, 

Los Angeles, Boa Vista. 

  

Nº 645/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Florival Fanucchi, Los 

Angeles, Boa Vista. 

  

Nº 646/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com patrolamento, 
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cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Prof. José Pessolano 

Brandes, Los Angeles, Boa Vista. 

  

Nº 647/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Alfredo Hofman, Los 

Angeles, Boa Vista. 

  

Nº 648/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Alziro Zarur, Los Angeles, 

Boa Vista. 

  

Nº 649/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Araci Maciel Iúri, Los 

Angeles, Boa Vista. 

  

Nº 650/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Arlindo Teodoro Costa, Los 

Angeles, Boa Vista. 

  

Nº 651/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Carlos Lacerda, Los 

Angeles, Boa Vista. 

  

Nº 652/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Elias Miguel Maia, Los 

Angeles, Boa Vista. 

  

Nº 653/2022 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 um corte de um barranco 

localizado na comunidade do Passo do Pupo, Distrito de Itaiacoca, neste município.  
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Nº 654/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Frei Leandro do Sacramento, 

Ronda. 

  

Nº 655/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua João Dasul Sobrinho, Los 

Angeles, Boa Vista. 

  

Nº 656/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua João Maria Cruz, Los 

Angeles, Boa Vista. 

  

Nº 657/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Maria José de França, Los 

Angeles, Boa Vista. 

  

Nº 658/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Padre Rafael Romão, Los 

Angeles, Boa Vista. 

  

Nº 659/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Paschoal Carlos Magno, 

Centro. 

  

Nº 660/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Prefeito José Hofman, Los 

Angeles, Boa Vista. 
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Nº 661/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Teresa Alves, Los Angeles, 

Boa Vista. 

  

  

Nº 662/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente limpeza da galeria e instalação de grelha 

e tampa do bueiro da rua Jaboticabeira, esquina com a rua Paineira, Santa Paula. 

  

Nº 663/2022 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,  de modo urgente, um estudo para a instalação de sinalização e redutores de 

velocidade, de preferência na forma de lombada ou radar, na Estrada Municipal Sebastião Bastos, trecho entre 

ruas Isaak Alfred Schiklaper e rua Neci Nunes Ferreira. 

  

Nº 664/2022 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 um religamento de água 

localizado na comunidade do Passo do Pupo, Distrito de Itaiacoca, neste município.  

  

Nº 665/2022 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 colocação de uma torneira, e a 

construção de sanitários, de modo que atenda os usuários da pista de skate e as quadras esportivas que se 

encontram ao lado da Arena Multiuso, no Bairro de Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 666/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente instalação de placa com nome de rua na 

via Cel. José Miró de Freitas, Boa Vista. 

  

Nº 667/2022 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 Frei Leandro do Sacramento, Ronda, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros. Enquanto não iniciem as obras seja realizado patrolamento 

e cascalhamento. 

  

Nº 668/2022 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 alteração do sentido da Rua R.I, de 

modo a torná-la uma via de mão dupla, no Bairro de Cara-Cara, nesta cidade. 

  

Nº 669/2022 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 a desobstrução de bueiro que 

está localizado na rua Alfredo Bochnia em frente a Igreja IEAD,  Parque Tarobá, Uvaranas, nesta cidade.

  

Nº 670/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente regularização de CEP e a instalação de 

placa com nome de rua na via paralela a rua Dr. Eugênio José Bocchi, n° 473, Boa Vista. 

  

Nº 671/2022 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, providências para adequação, acessibilidade em cascalhamento 

e galerias de águas pluviais, bem como verificação de estudos e viabilidade para realização de pavimentação 

asfáltica para a Rua Estéfano Kogus, entre os trechos da Rua José Primor e João Leite Mendes situada no David 

Federmann em Uvaranas. 

  

  

  

  

  

Nº 672/2022 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, providências objetivando cascalhamento, patrolamento, 

acessibilidade e melhorias na Rua República da Colômbia entre o trecho da Rua Alceu Dejair Marques 

Guimarães e Rua João Delezuk, situada no Bairro da Ronda 

  

Nº 673/2022 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, providências objetivando estudos e aplicação para sinalização 

vertical e horizontal de advertência e de regulamentação para todas as ruas do bairro Jardim Nova Ponta Grossa, 

situado na região de Uvaranas. 

  

Nº 674/2022 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, providências objetivando melhorias na sinalização, sejam elas 

indicativas, verticais e horizontais para indicação de preferencial á Rua Luiz Migliorini para a Rua Araci de 

Moraes Rodrigues, estas situadas no Jardim Veneza. 
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Nº 675/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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 incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Praia da Gávea, na Vila Dom Bosco, Bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 676/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando manutenção de vazamento 

de água oriunda de nascente, contendo esgoto, na Rua Varnhagem, 91, Órfãs, o qual a Sanepar informa ser de 

responsabilidade do município. 

Total de Indicações Aprovado – 36 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 22 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 3 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 2 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 4 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

  

_____________________________________________________________________

_____________________________ 

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 22 de março de 2.022. 

  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                 Presidente                                                 1º Secretário 
  
  
 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Parabeniza a vereadora Joce Canto (PSC), pela moção em favor dos 

escriturários e tambem declara apoio a classe, parabeniza as cidades de Castro e Telêmaco Borba que fizeram 

aniversario e tiveram suas feiras, onde houve uma grade shows que demonstra uma normalidade comenta que 

fara uma moção a prefeita para que comece a estudar a volta da Efapi e da Munchen Fest, que é importante para 

a cidade voltar com essas feras e precisa de seus eventos, comenta que Ponta Grossa tem estruturas para eventos, 

que não como a Munchen Fest era feita no Parque Ambiental mas sim da maneira que começou, lá no centro de 

eventos com uma grade de shows, as se a prefeitura achar que isso pode onerar os gastos públicos, pode 

terceirizar a festa, mas não pode ficar sem essas festa, fazer uma festa com responsabilidade até por que nessas 

festas estão mais firmes no combate a covid, parabeniza a prefeita por recurso de 13 milhões de reais para 

pavimentação, que é uma emenda que será muito importante para os bairros de Ponta Grossa, alerta que as ruas 

do Jardim Cachoeira estão intransitáveis, todas esburacadas, que os munícipes jogaram pedras nas ruas e está 

muito feio, que tentou entrar em contato com o secretario e ele não respondeu, tentou novamente e ele disse que 
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está na programação, pede prioridade  no Jardim Cachoeira que  está muito feio a coisa por lá, comenta que 

como relator da CEI da saúde, que estão no último momento do relatório da CEI e que estão fazendo um trabalho 

muito sério e de responsabilidade, comenta que irá finalizar esse relatório e depois possam montar uma outra 

CEI ou uma CPI para verificar as outras demandas que a saúde precisa. 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Comenta que a cidade está concorrendo a um prêmio na Universidade 

Federal de Caxias do Sul pela Usina Termoelétrica do Biogás, que é o prêmio Melhores do Biogás no quarto 

fórum sul brasileiro de Biogás de Metano, que ocorre em Caxias do Sul e a usina de Ponta Grossa é um exemplo 

não apenas para o Brasil como toda a América Latina, idealizada pelo prefeito Marcelo Rangel ela foi uma 

parceria pública-privada, onde o município deu o aporte financeiro e assim que se encerre o contrato passara a 

propriedade total ao município, comenta sobre esse patrimônio de inovação, comenta que a energia renovável é 

o futuro e com a crise do petróleo se vê a importância dessas fontes renováveis, saúda a prefeitura que 

conquistaram mais de 100 quadras de asfalto que serão distribuídas pela cidade  e serão executadas. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

2&dtReuniao=23/03/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA OCTOGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA). 

               Aos vinte e três 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 as ausências justificadas dos Vereadores Josi do Coletivo e Léo Farmacêutico, se 

fazendo presentes os Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, Ede Pimentel, Felipe Passos, 

Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Julio Küller, Leandro Bianco e Paulo 

Balansin. Questão de ordem do Vereador Dr. Erick, registrando haver entregado honraria oficial desta Casa de 

Leis ao Grupo Ponta Flex Slip Home, do ramo de colchões que contribui para o desenvolvimento da cidade, 

gerando empregos e benefícios para a economia local e também ao cantor Silvio Prandel. À hora regimental, o 

Senhor Presidente considerou abertos os trabalhos do dia, colocando 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 dos Trabalhos, constando do seguinte: DA 

SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Of. Nº 310/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.161. Of. 

Nº 311/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.167. Of. Nº 126/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1752/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. Nº 127/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1690/21, 

de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 329/22-GP, em atendimento a Indicação nº 06/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. Nº 331/22-GP, em atendimento a Indicação nº 08/22, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. Nº 332/22-GP, em atendimento a Indicação nº 09/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 

333/22-GP, em atendimento a Indicação nº 10/22, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. Nº 342/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 11/22, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. Nº 346/22-GP, em 

atendimento à Moção de Apelo nº 43/22, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 347/22-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 28/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 351/22-GP, em atendimento 

a Moção de Apelo nº 3/22, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. Nº 357/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 12/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 361/22-GP, em atendimento a Indicação nº 15/22, 

de autoria do Vereador Leandro Bianco. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Projeto de Lei nº 47/22, 

denomina de AMBROSIO RODRIGUES GONÇALVES a Rua nº 10 do Loteamento Residencial Cidalta I, do 

Bairro Boa Vista, nesta cidade. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 48/22, institui no Plano 

Municipal, a SEMANA “QUEBRANDO O SILÊNCIO”, e dá outras providências. DO VEREADOR DIVO - 

Projeto de Lei nº 49/22, denomina de Alfredo Silva Ribeiro a Rua 18 do Loteamento Jardim Imperial Bairro 

Cará-Cará, nesta cidade. DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Requerimento nº 109/22, solicitando para 

que seja justificada a sua ausência na presente sessão (23/03/2022), por motivos particulares. DA VEREADORA 



 

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

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

JOSI DO COLETIVO - Requerimento nº 110/22, solicitando para que seja justificada sua ausência na presente 

sessão (23/03/2022), por motivo de doença, conforme comprova atestado médico em anexo. Colocados em 

discussão e votação, foram aprovados os referidos requerimentos. Terminada a leitura do expediente, o Senhor 

Presidente atendeu solicitação feita através dos Vereadores Missionária Adriana, Divo e Joce Canto, concedendo 

um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao passamento do Coronel Aymoré Indio do Brasil Pereira de 

Moraes, primeiro Comandante do Batalhão de Polícia Militar de 83 a 86, tendo exercido a função de Chefe de 

Gabinete no governo Pedro Wosgrau Filho e aos 84 anos está sendo velado na Capela São Francisco, o Senhor 

Presidente lembrou que seu filho foi vereador por cinco mandatos tendo sido vice-presidente e presidente desta 

Casa, Alessandro Lozza de Moraes; foi secretário de obras da cidade, chefe de gabinete do ex-prefeito Marcelo 

Rangel, pessoa que muito lutou pela cidade, com trabalhos relevantes que hoje dão bons frutos aos 

pontagrossenses. Joce Canto estendeu a homenagem à pessoa de Alex Vieira Simões, ex-integrante da Banda 

New York, vítima de câncer, tendo lutado muito. Ainda em questão de ordem, o Vereador Divo registrou seus 

cumprimentos à Senhora Prefeita Municipal pela inauguração da Casa da Mulher, com a honra de contar com a 

participação da Primeira Dama do Governo Estadual Luciana Saito Massa. Vereadora Joce Canto também 

utilizou a palavra em questão de ordem, para registrar a presença da categoria de escriturários da educação na 

Casa, referendando constar para votação moção solicitando gratificação aos mesmos. Anunciada a 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - fizeram uso da Tribuna os Vereadores: GERALDO STOCCO, 

primeiramente cumprimentou os familiares de Luiz Greskiv, fazendo referência à homenagem prestada ao 

mesmo através do Projeto de Lei nº 242/21, de sua lavra, denominando a Rua K do Conjunto Habitacional Nova 

Ponta Grossa, Bairro Cará-Cará, agradecendo pelo Senhor Presidente ao ter colocado a matéria em pauta. Saudou 

a presença de escriturários e escriturarias da educação, dando conta que o estado, o país e a cidade passam por 

momentos delicados nesse quesito, lembrando da aprovação da Lei do FUNDEB, com participação ativa do 

Deputado Federal Aliel Machado, que com muita luta, as professoras e professores conseguiram com que o piso 

da classe fosse respeitado em nossa cidade, restando agora os escriturários e escriturarias que também estão 

batalhando pela gratificação e piso salarial. Informou que está conversando nesse sentido, com o Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais, Secretaria de Educação e Prefeitura, considerando ser direito dos mesmos, 

parabenizando à Vereadora Joce Canto em face da apresentação de moção de apelo a ser votada na Casa, dando 

certeza que votarão todos favoráveis. Registrou fato na educação nacional, vendo efeito cascata que vem 

acontecendo tanto no Estado do Paraná, quanto no Município, onde foram pegos áudios vazados no Ministério 

da Educação, pedindo ouro como forma de propina para retirar dinheiro, situação lamentável, que choca mais 

uma vez o país inteiro. Espera que as investigações que ocorrem à nível federal busque os culpados e que paguem 

pelo erro que cometeram. Lembrou que situação semelhante aconteceu em Ponta Grossa, quando em 2.017/2.018 

seu mandato se posicionou da mesma forma nesta Tribuna, ajudando a denunciar o escândalo que ocorreu na 

educação do Estado, onde duas escolas da cidade foram lesadas por conta disso e várias outras dezenas no Paraná, 

por conta de corrupção na educação - na época a educação concluiu que as propinas eram entregues em caixas 

de vinho para políticos e empresários. Registrou ser por isso que tem que existir mobilização e luta para que a 

sociedade, políticos e empresários vejam que tem pessoas que defendem a educação e não mais aconteçam tais 

fatos. Lembrou que na ocasião, o então governador Beto Richa do PSDB estava altamente envolvido como um 

dos chefes de toda essa operação, o qual, infelizmente, quer retornar ao poder. VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO: Elogiou a Polícia Militar, através do Corpo de Bombeiros de Ponta Grossa, pelo 

salvamento de uma criança que havia se afogado com leite de mamadeira, na região do Costa Rica, tendo 

aplicado a manobra de Heimlich, relatando que agentes da PM se deslocaram até a Rua Levi Marques Pereira, 

agindo em questão de segundos, dizendo ser um ato diante de tantos outros que a Polícia Militar dá o primeiro 

atendimento quando é acionada através do número 190, executando trabalho exemplar na cidade e região. 

Aproveitando, registrou a luta e batalha da PM ao Governo do Estado, agradecendo pelo atendimento prestado 

pelo Deputado Hussein Backri, dizendo que é o líder que tem de articular no sentido de que a tabela com as 

correções devidas entre em votação o mais rapidamente possível, onde fez esse apelo aos vereadores que tem 

seus deputados em Curitiba nesse sentido, para que Ratinho Júnior contemple nos salários dos policiais ainda 

esse ano, na folha de pagamento. Dirigindo-se ao Vereador Geraldo Stocco, rebateu os comentários do mesmo, 

que chegaram ao seu conhecimento, em razão do trabalho prestado pela Comissão de Legislação, Justiça e 
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Redação à análise de matérias em trâmite nesta Casa, lamentando pelas palavras daquele parlamentar quando 

disse que a referida comissão fica de portas trancadas e trabalha às escondidas. Nesse sentido, esclareceu que 

como integrante e presidente da referida comissão, foram exarados pareceres contrários somente a quatro 

projetos apresentados pelo citado vereador, por questão de legalidade, diante dos outros onze que foram 

analisados de maneira favorável e dois em tramitação. Defendeu todos os integrantes da CLJR dizendo que tem 

feito trabalho com responsabilidade, destacando que um dos servidores advogados desta Casa foi ofendido, 

deixando claro que recorrem ainda ao IPLAN para saber se matérias contam com todo o amparo legal, com toda 

lisura possível. Em aparte, somaram os Vereadores Leandro Bianco, dizendo ser uma falta de caráter jogar a 

população contra as comissões desta Casa. Ressaltou que o vereador deve procurar conhecer o Regimento 

Interno da Casa e, se não der por satisfeito com o parecer, conforme o Art. 52, II, se concluir pela 

inadmissibilidade total da matéria, a unanimidade de seus membros será essa rejeitada e arquivada 

definitivamente por despacho do presidente da Câmara Municipal, salvo recurso interposto pela maioria absoluta 

dos membros da Câmara Municipal, sendo nessa hipótese o trâmite previsto no Inciso IV deste artigo, orientando 

dessa maneira ao mesmo ao invés de ficar acusando colegas da comissão. Retomando, Pastor Ezequiel comentou 

o evento ocorrido na data anterior, com a inauguração da Casa da Mulher, agradecendo à Senhora Prefeita, por 

ter cumprido mais uma promessa de campanha, lembrando que em conversa com a mandatária e grupo de 

pessoas, decidiram instituir a Secretaria da Família, e dentro da mesma, instalar a Casa da Mulher, esperando 

que ambas, com tantos outros projetos venham a crescer, parabenizando todas as pessoas envolvidas - sua oração 

é para que não seja utilizada a Casa, pelo fato de que será procurada por mulheres que sofrem violência. Em 

aparte, Celso Cieslak registrou que a CLJR tem que reprovar todos os projetos que sejam inconstitucionais, que 

ferem o erário público, sendo autorizatórios à gestora municipal, afirmando não serem proposições devam ser 

protocolados na Casa por vereadores. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Novamente para se reportar ao 

Pregão nº 28 que ocorreu na última segunda-feira, tratando-se do Estar Digital, no valor de dois milhões, cento 

e vinte e nove mil reais, por um ano, para contratação de suposta nova empresa que virá cuidar do sistema de 

estacionamento regulamentado de nossa cidade. Entende que passou da hora, pois deveria ter sido realizada tal 

licitação no início do atual mandato, porém mesmo sob a recomendação da CPI que trabalharam nesta Casa para 

que não fizesse aditivo e não se renovasse com a empresa CIDATEC, mesmo com todas as irregularidades e 

indícios que foram apontados de direcionamento e fraudes em licitação, de despensa de licitação de dois milhões 

e quatrocentos mil reais que resultou em prejuízo enorme para o erário público. Ressaltou que nos aditivos foram 

retirados os PDVs que custaram dois milhões e quatrocentos mil reais e de lá para cá continuou o trabalho 

realizado apenas com dois veículos fazendo as notificações. Registrou a preocupação que tem expondo que se 

antes foi regular a dispensa de licitação para contratar o PDV, que subiu o contrato de quinhentos e noventa e 

sete mil para dois milhões, quatrocentos mil reais, porque o aditivo foi renovado sem nenhum PDV, indagou? 

Está diligenciando para saber o resultado do referido pregão, considerando existir prazo legal de publicação para 

eventual recurso das empresas que participaram do certame e em sendo publicado, irá tomar as providências no 

sentido de solicitar cópia integral de todo esse processo administrativo para verificar qual empresa que venceu, 

como irão ser realizados os trabalhos e conduzidos até então em diante, esperando que a CIDATEC não tenha 

participado, seja através do mesmo CNPJ ou dos CPFs dos sócios vinculados, constituídos apenas para participar 

dessa licitação. Cumprimentou todos os servidores presentes na galeria, vinculados à Secretaria Municipal de 

Educação, manifestando seu voto favorável à moção de apelo proposta, entendendo que precisam ser 

reconhecidos os profissionais dessa área de forma geral, com respeito e salário digno. Sabe que o recurso existe, 

através de percentual do Orçamento Geral do Município que deve ser aplicado à educação, esperando que seja 

priorizado. VEREADOR JULIO KÜLLER: Saudou os escriturários presentes, destacando que sempre estará 

somando junto nas proposições que contemplam o servidor, afirmando que esta Casa nunca se negou a votar 

favoravelmente em projetos voltados ao servidor público, diante do compromisso que os mesmos têm com o 

Município e munícipes. Comentou a respeito da inauguração da Casa da Mulher Pontagrossense ocorrida na data 

anterior, lembrando que enquanto candidato a prefeito de nossa cidade em 2.016, propôs, tendo feito visita em 

Curitiba, conhecendo a Casa da Mulher Brasileira, ficando maravilhado, onde em seu plano de governo tinha 

também em mente essa proposta, onde lá teriam todos os órgãos municipais, estaduais e federais que trabalham 

pelo bem estar da mulher e tudo que merece, em detrimento ao desrespeito que vê diariamente. Cumprimentou 
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a Prefeita Municipal pelo grande trabalho e inauguração, tendo certeza que em suas mãos irá funcionar e atender 

muitas mulheres. Paralelo a isso, informou haver protocolado nesta Casa projeto que institui a Semana 

Quebrando o Silêncio, programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia que já realiza trabalho no Brasil e no mundo 

afora, de forma sensacional, incentivando e trazendo para o convívio aquelas mulheres, crianças, adolescentes, 

deficientes e ainda idosos que tem sofrido opressão e agressão, trazendo ao âmbito municipal projeto que já vem 

dando certo no mundo todo, objetivando abrir todos os canais e dando segurança para que o agredido possa 

denunciar, inclusive através de aplicativo, sabendo da grande dificuldade principalmente a mulher que e a criança 

tem para fazer a sua denúncia. Assim, pediu apoio a todos os pares para somarem consigo nessa proposta. 

Registrou quanto a Casa da Mulher, que precisa da dedicação do Gabinete da Prefeita, senão não sai do papel e 

os vereadores estão para verificar isso. Outro assunto, para comentar a respeito da passagem dos cinqüenta e seis 

anos de existência do MDB. Nesse sentido, como vereador, presidente municipal, coordenador regional não 

poderia deixar de lembrar o trabalho que o partido tem feito, tendo contribuído muito para a democracia através 

de nomes como Ulisses Guimarães que lutaram arduamente para que pudessem refazer a Constituição e ter a 

democracia novamente no país, com trajetória de luta e vitória e irá continuar trabalhando nessa linha, para 

garantir democracia e liberdade de expressão a todos os brasileiros, parabenizando todas as pessoas que cuidam 

e saem candidatos através do partido. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: Citou de I Tessalonicenses, 

5,18: Dêem graças a Deus em todas as coisas, em qualquer circunstância, dêem graças a Deus, pois essa é a 

vontade de Deus para você em Cristo Jesus”. Enalteceu o trabalho da Secretaria Municipal de Educação, que 

colocou em funcionamento nesta segunda-feira, dia vinte e um de março, mais dois CMEIS com capacidade para 

até duzentas crianças cada um, na creche e pré-escola, com o valor de aproximadamente cinco milhões e 

trezentos mil reais em obras, equipamentos, mobiliários, materiais pedagógicos enviados para as duas unidades. 

Citou o  CMEI Vival Sassi, na Vila Romana e Periquitos e CMEI Maria da Conceição Diniz Cunha, no 

Residencial Athenas, no Contorno, somadas à antiga Creche Maria Imaculada, na Vila Santa Luzia, Bairro 

Chapada. Salientou a respeito do acesso até esses CMEIS, onde tem foto no celular mostrando claramente a 

necessidade de urgência de melhorias nas vias que levam aos mesmos. Disse que ouviu ontem da prefeita que 

foram liberados treze milhões para obras de asfaltamento de ruas na cidade, onde gostaria que fossem 

contempladas as indicações que está colocando em plenário, lembrando haver protocolado ao Poder Executivo 

mais de vinte proposições entre elas, sugerindo a viabilidade de rua, iluminação pública, identificação de via e 

itinerário de ônibus. Percebe em conversa com a população as dificuldades que essa enfrenta em razão das 

péssimas condições de ruas na cidade. Agradeceu, quando em fevereiro de 2.021 iniciou seu mandato como 

vereadora eleita, lembrando que na ocasião protocolou a Moção nº 14/21, sugerindo uma casa de acolhimento 

para mulheres vítimas de crimes de violência doméstica e familiar e ouviu palavras da prefeita dando sinal 

positivo, tendo feito questão de estar presente na inauguração da Casa da Mulher, cuja qual falou das negociações 

e planejamento que começaram em setembro, em fevereiro de 21 teve a graça de trazer essa moção de sugestão 

legislativa, para que esse sonho se realizasse. Espera que seu funcionamento seja ampliado, hoje atendendo das 

nove às dezessete horas, localizada no final da Rua Theodoro Rosas. Vê a grande com necessidade a referida 

Casa, respondendo indagações que recebeu a respeito de existir a Casa Corina Portugal, relatando que antes a 

mulher tinha que caminhar de seção em seção, com olho roxo, marcada e humilhada, se expondo a cada local 

que chegava para pedir ajuda, repetindo sua história e agora lá chegando tem atendimento jurídico, psicossocial, 

consistindo duma casa humanizada realmente para acolhê-las. Viu também nesse mês, projeto da Vereadora Joce 

Canto também aprovado, estabelecendo a reserva de vagas para mulheres vítimas de violência, ressaltando o 

sigilo quanto à sua história. Sabe o quanto essas políticas públicas são eficazes para socorrem as mulheres, 

destacando que continuará lutando para proteger a mulher, os filhos, a família, o futuro, cujo tema dessa semana 

na sua igreja é “Haverá Bom Futuro”. Em questão de ordem o Vereador Pastor Ezequiel Bueno registrou a 

presença de parlamentares de Irati, nas pessoas do ex-Vereador Roni Sureck, Galinho, Presidente do PTB 

daquela cidade e Wagner Izaias, Presidente Jovem. VEREADORA JOCE CANTO: Também se manifestou em 

relação à abertura da Casa da Mulher, parabenizando a Senhora Prefeita Elizabeth Schmidt e todo governo 

municipal, dizendo ser importante que combatam a questão da violência contra a mulher. Registrou que tem 

ainda de fortalecer a Casa Corina Portugal, que acolhe mulheres que sofrem violência em vários aspectos, onde 

tem ainda que cobrar a Deputada Federal Aline Sleutjes que no final do ano passado prometeu um milhão e meio 
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de reais para a construção da Casa da Mulher Brasileira, mais uma que deve ser construída na cidade para 

fortalecer ainda mais essa luta da violência contra a mulher. Seguindo, discorreu sobre assunto que falou muitas 

vezes e a deixa triste, destacando governo que tanto diz priorizar as mulheres, mas deixa mães esperando 

atendimento por mais de doze horas na UPA SANTA PAULA, onde lá esteve na segunda-feira, quando foi 

chamada por mães que esperavam atendimento, percebendo que estava tão lotada que foram colocadas cadeiras 

para fora para as pessoas sentarem: mães com seus filhos. Disse que essa atitude é não cuidar das mulheres e das 

mães, enquanto tanto se fala à nível de governo municipal sobre o atendimento que devem ter nesse sentido. 

Ressaltou que os profissionais de saúde fazem tudo o que podem e o que estão fazendo? O que a prefeita está 

fazendo? Dizendo ser desumano o que estão fazendo com essas mães, a UPA não está conseguindo prestar todo 

atendimento infantil. Mais uma vez estará protocolando requerimento questionando o que o governo vai fazer 

para ampliar esse atendimento infantil, informando já haver realizado denúncias para o Ministério Público. 

Destacou que precisam de ações efetivas, do jeito que está não dá para continuar, além de ficar no discurso que 

cuidam de mulheres, enquanto deixam mães esperando mais de doze horas para receber atendimento. Esgotado 

o horário da Comunicação Parlamentar, deu-se início à ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 138/21 (Vereador Erick Camargo), promove alterações na Lei nº 13.391, de 06/03/2019, 

que criou o Banco de Alimentos de Ponta Grossa, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos 

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

Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. 

Zeca, Julio Küller e Leandro Bianco. Ficam registradas as ausências justificadas da Vereadora Josi do Coletivo 

e do Vereador Léo Farmacêutico. Foram também aprovadas as solicitações feitas pelos Vereadores Divo e Paulo 

Balansin, ficando justificadas as suas ausências na votação, por estarem fora do Plenário, em atendimento 

parlamentar. PROJETO DE LEI Nº 241/21 (Vereador Geraldo Stocco), denomina de LUIZ GRESKIV a Rua 

“K” do Conjunto Habitacional Nova Ponta Grossa, Bairro Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO, ficando 

justificadas as ausências das votações da Vereadora Josi do Coletivo e do Vereador Léo Farmacêutico, tendo 

sido ainda aprovada a solicitação verbal do Vereador Paulo Balansin, ficando justificada a sua ausência por estar 

fora do Plenário, em atendimento parlamentar. PROJETO DE LEI Nº 242/21 (Vereador Ede Pimentel), 

denomina de ADEMIR SANTOS KUSTER, o trecho de via pública ainda sem denominação, compreendido 

entre as Ruas Tarumã e Jabuticabeira, ao lado do CMEI Valdevino Lopes, Núcleo Santa Paula II, Bairro 

Contorno, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora 

Josi do Coletivo e do Vereador Léo Farmacêutico. PROJETO DE LEI Nº 259/21 (Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno), promove alteração na Lei nº 4.712, de 27/04/1992 - CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAIS, 

conforme especifica: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora Josi 

do Coletivo e do Vereador Leo Farmacêutico. PROJETO DE LEI Nº 13/22 (Poder Executivo), promove 

alterações na Lei nº 6.329, de 16/12/1999, conforme especifica: APROVADO, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações da Vereadora Josi do Coletivo e do Vereador Léo Farmacêutico. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 177/21 (Vereador Felipe Passos), denomina de MARIA GENY DA 

ROCHA QUADROS a Rua nº 48 do Loteamento Jardim Royal, Bairro Uvaranas: APROVADO, nos termos da 

Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas as 

ausências justificadas das votações da Vereadora Josi do Coletivo e do Vereador Léo Farmacêutico. PROJETO 

DE LEI Nº 298/21 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno), promove alterações na Lei nº 11.494, de 11/10/2013: 

RETIRADO PARA VISTAS, por cinco dias, a pedido do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. PROJETO DE LEI 

Nº 309/21 (Vereador Celso Cieslak), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor OSNI 

MONGRUEL JUNIOR: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso 

Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe 

Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio Küller e Leandro 

Bianco. Ficam registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora Josi do Coletivo e do Vereador 

Léo Farmacêutico. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 126/22, do Vereador Dr. 

Erick; 127, 133/22, do Vereador Geraldo Stocco; 128, 129/22, do Vereador Felipe Passos; 130/22, do Vereador 

Paulo Balansin; 131/22, dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Dr. Erick, Izaias Salustiano, Julio 

Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana e Pastor Ezequiel Bueno; 132/22, da Vereadora 
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Joce Canto. Ficam registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora Josi do Coletivo e do Vereador 

Léo Farmacêutico. Foram aprovadas as solicitações verbais dos Vereadores Julio Küller e Paulo Balansin, no 

sentido de se ausentarem em função de compromisso assumidos. Ainda em Discussão única, foram 

APROVADAS as Indicações nºs 641, 675/22, do Vereador Julio Küller; 642/22, do Vereador Leandro Bianco; 

643; 644; 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652; 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663; 666, 670/22, 

do Vereador Dr. Erick; 653; 664; 669/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 665; 668/22, da Vereadora Josi do 

Coletivo; 667/22, da Vereadora Joce Canto; 671, 672, 673, 674/22, da Vereadora Missionária Adriana; 676/22, 

do Vereador Geraldo Stocco. Concluída a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO 

EXPEDIENTE - Vereador Ede Pimentel, parabenizou Vereadora Joce Canto pela apresentação de moção de 

apelo em favor da categoria das escriturarias e escriturários, colocando-se à disposição. Parabenizou as cidades 

de Castro e Telêmaco Borba que completaram mais um aniversário no fim de semana, com realização de feiras 

e grades de shows artísticos, vendo com isso que a sociedade começa a voltar à normalidade, motivo pelo qual 

estará apresentando moção à Senhora Prefeita Municipal, no sentido de começar a estudar a volta da EFAPI e 

Münchenfest no Município, entendendo que a família pontagrossense precisa de tais eventos, aos moldes de 

quando essa se iniciou no governo Pedro Wosgrau Filho e se perceber que onerará monetariamente os cofres 

públicos, pode também terceirizar, o que não pode fazer é ficar sem a mesma. Parabenizou a Prefeita Municipal 

por haver conquistado o valor de treze milhões de reais que serão aplicados para pavimentação na cidade. Deixou 

seu alerta, quando esteve presente esta semana no Jardim Cachoeira, onde verificou o estado intransitável das 

ruas, tendo enviado mensagem ao Secretário de Obras, não obtendo resposta, o qual apenas avisou que está na 

programação. Assim, solicitou essa prioridade no Jardim Cachoeira. Finalizou fazendo relato da CEI da Saúde, 

onde estão finalizando o relatório final, com trabalho sério, coeso e de muita responsabilidade, considerando 

estar surgindo todos os dias fatores novos. Disse que quem sabe depois poderão montar uma nova CEI ou CPI 

para averiguar outras demandas que a saúde precisa. Vereador Dr. Erick, para registrar que Ponta Grossa está 

concorrendo a um prêmio com a Universidade Federal de Caxias do Sul, pela usina termoelétrica de bio gás, 

“Melhores do Bio Gás no IV Fórum Brasileiro de Bio Gás de Metano” que acontece de doze a quatorze de abril 

na referida cidade. Comentou a usina de bio gás idealizada na gestão de Marcelo Rangel, com 

parceria/público/privada a qual, em 2.030, assim que encerrar o contrato, passará a pertencer ao patrimônio do 

Município. Relatou que de 2000 a 21 de agosto já produziu mais de duzentos megawatts de energia renovável 

que abastece além da UPA SANTANA, Pronto Socorro, Edifício Guaíra, onde funciona alguns escritórios da 

prefeitura e própria sede da Administração Pública Municipal. Deixou sua saudação à Senhora Prefeita, em 

especial ao Secretário de Infra estrutura Sandro Alex, que conquistaram mais de cem quadras de asfalto que 

serão distribuídos em vários pontos da cidade, já começando nos próximos meses a serem executadas. Não 

havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia 

vinte e oito do mês em curso, segunda-feira, no horário regimental, cuja pauta da Ordem do Dia estará à 

disposição via rede de computadores, além de ser publicada no Diário Oficial do Município. 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 vinte e três de março de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 29 de março de 2.022. 
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