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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 30/03/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=30/

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) 

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

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 IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta sobre noticia que recebeu da PG Transparente e que a 

vigilância sanitária atua a prefeitura por irregularidades no Hospital Municipal e que o mesmo deve ter suas 

atividades suspensas devido as condições precárias da unidade que a pagina PG Transparente teve acesso ao 

documento e que a prefeitura foi intimada a suspender qualquer  procedimento cirúrgico do hospital, questiona 

que só agora que a vigilância está atuando a prefeitura depois de tanto tempo e tantos anos, que em seu ponto 

de vista é uma negligencia da vigilância sanitária que poderia ter pedido a tempos atras para se fechar o hospital, 

apresenta requerimento da Deputada Mabel que tem questionamentos para SESA, questiona quais providencias 

tomadas frente as irregularidades e que foi respondido que inicialmente foi descontinuado o repasse de recursos 

até o saneamento das inconsistências, sendo que o ultimo pagamento ocorreu em maio de 2021 e que estão no 

aguardo para que se resolva, ou seja a prefeitura está bancando o hospital sozinha, que o governo do estado 

não manda mais recursos ao hospital municipal, sobre quais medidas podem ser tomada é orientado que seja 

realizado reunião da comissão de avaliação de contrato para deliberar sobre auditoria e entre outras coisas, 

comenta ter feito requerimento para saber o resultado dessas reuniões e até agora não obteve resposta, comenta 

que a secretaria está trabalhando para o saneamento das inconsistência, comenta  ser incompetência e falta de 
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gestão, que estão querendo economizar e já foi comunicado que irão todos para a unidade básica de saúde  que 

chegara projetos para unificar classes, enquanto isso o Marcelo Rangel publica nas rede sociais que haverá um 

novo Pronto Socorro, enquanto estão fechando o pronto socorro que fazia cirurgias, comenta ser uma vergonha 

o que estão fazendo com o povo, comenta que tem problemas de contrato com a empresa que está lá a HERA 

cujo dono está envolvido com corrupções em outro estado, comenta que o problema é grande e querem fechar 

o Pronto Socorro, e que sabe que falta remédio e fio na hora da cirurgia enquanto isso fecharam o SEI para não 

saber o porquê fecharam o centro cirúrgico, que o governo nega informações enquanto fazem requerimento 

para ter acesso à informação tem que ficar aguardando resposta pois fecham o SEI e questiona o que estão 

escondendo enquanto mentem para povo de Ponta Grossa e quem paga é o povo. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Comenta sobre a VCG que fazem 4 meses que a população 

está pagando R$ 5,50 para andar de ônibus no município, e que dá quase R$ 300,00 reais por mês gastos pelo 

direito de ir e vir, que esse é o valor de duas cargas de gás, cestas básicas completas, comenta que o absurdo é 

quando receberam depois de 4 meses fotos de pneus carecas rodando na cidade, que é algo que traz riscos para 

os usuários do transporte coletivo, foto de ônibus sujos e superlotados que hoje recebeu reclamação de uma 

usuária de ônibus que já protocolou mudança de horários de ônibus que estão incompatíveis com os passageiros 

em horários de pico, comenta que nunca haverá contrapartida por parte da VCG e que a prefeitura fica com o 

ônus e garante tudo, que a VCG não atende aos interesses dos verdadeiros interessados que são seus usuários 

que sofrem com a chuva, o horário e pagam por algo que deveria ser garantido gratuitamente e que há algo de 

errado com esse relacionamento da VCG com e a prefeitura e por essa razão devem ficar muito atentos na 

renovação do contrato, comenta que recebeu denúncia sobre o Distrito de Guaragi que no ano passado uma 

dezena de vereadores subiram na tribuna para defender o guaragi e que a prefeita esteve lá, levou cascalho e 

que hoje receberam a denúncia sobre o cemitério que no momento de abrir o tumulo teve que pôr o caixão em 

cima de outro tumulo por conta do mato que havia lá, e que não é apenas no cemitério que flagram abandono, 

mas problemas seríssimos na capela mortuária do Guaragi, que a guarda municipal não faz plantão lá por conta 

da pandemia mas que agora podem voltar já que tiraram as máscaras, comenta sobre abandono com relação 

aos distritos e bairros mais afastados, concede a palavra ao vereador Izaias Salustiano (PSB), comenta que de 

fato a segurança de Guaragi está precário e isso que está favorecendo os malandros que estão destruindo o 

patrimônio público, sobre o miniginásio tem uma emenda de 3200 mil para fazer a reforma que o dinheiro está 

depositado e até agora não foi feito levantamento para orçamento, comenta que fez vários protocolos pedindo 

cascalhamento e sinalização e a questão do cemitério chegaram a pensar em dividir as despesa com a 

comunidade para contratar alguém para fazer isso, que os outros distritos estão na mesma situação de abandono, 

com a palavra novamente a Vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta  sobre o abandono dos distritos e da 

causa de animais onde filhotes morrem à mingua, que não existe um programa adequado para acolhimento 

desses animais, que a causa animal passaria ao meio ambiente e que se existe empatia pelos filhotes espalhados 

pelas ruas algo urgente deve ser feito, que não é apenas descaso e falta de compromisso, mas falta de 

humanidade com as cuidadoras que estão endividadas, e que agradará com a população ações efetivas da 

prefeitura. 

VEREADOR JULIO KULLER(MDB): Comenta que hoje será votado projeto de sua autoria que trata da 

obrigatoriedade da prefeitura de indicar como fiscais de contrato funcionários efetivos, comenta sobre coisas 

que tem acontecido em nível Brasil, que tem tido problemas nos contratos justamente por isso e que verificou 

na comissão do ESTAR DGITAL onde os fiscais de contratos indicados por cargo de comissão e que foi para 

a CPI da VCG onde por muito tempo os fiscais dos contratos eram indicados políticos e isso acontece em 

termos de Paraná e Brasil e que sabe-se que os indicados políticos tem a vida curta mas alguns contratos duram 

mais que isso e fica a responsabilidade, que geram muitas dúvidas no final do contrato e no processo 

investigativo sobre a falta de atitudes e de fiscalizar, que poderá verificar que esse cargo estará até sua 

aposentadoria e tem mais ligação com a prefeitura e assim está cuidando que todos os contratos serão 

fiscalizados por funcionários efetivos da cidade, que estarão independente de quem esteja, que pessoas que vão 

ter cargos estarão fiscalizando fiscais de contrato e assim ter a transparência, pede apoio ao projeto,  comenta 

que cargos indicados comissionados são subalternos e com isso podem obedecer o pedido do chefe, comenta 

se os funcionários querem ou não? e que quando se faz o concurso público está sujeito a ter suas 
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responsabilidades e quando se indica um fiscal esse pode recusar, e que quer retirar essa peça política da 

fiscalização dos contratos, parabeniza a prefeita por participar nos anos de 2008 onde construíram em Olarias  

a Biblioteca e a Escola de Música e tinham a previsão da construção da Pinacoteca e trariam todas as obras ao 

local, e que a prefeita traz de volta esse projeto e está na luta para angariar verbas para um projeto que teve 

participação dela  no passado quando secretaria da cultura, comenta ficar feliz com o ressurgimento desse 

projeto e tem certeza que atendera todas as pessoas que tem seus projetos para estar expondo na pinacoteca e 

haverá mais um espaço cultural na cidade que atrairá turistas e visitações. 

VEREADOR LÉO FARMCAEUTUICO(PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EXEQUIEL (AVANTE): Indisponível. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI(PV): Ausente. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 30/03/2022 -   SESSÃO ORDINÁRIA 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR VALDIR PEDROSO 
Projeto de Lei Ordinária nº 200/2021: 
Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor ERNANI ANTONIACOMI. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 208/2021: 

Dispõe sobre a divulgação, na página oficial da Prefeitura Municipal na internet, de relatório bimestral 

contendo informações sobre as obras públicas municipais em andamento ou com prazo de execução suspenso 

com implantação de código QR nas placas de obras públicas municipais para leitura e fiscalização eletrônica. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DOS VEREADORES DR. ERICK, PASTOR EZEQUIEL BUENO E FILIPE CHOCIAI 

Projeto de Lei Ordinária nº 331/2021: 
Promove alterações na lei nº 6.857, de 26/12/2001, - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, conforme 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 

Projeto de Lei Ordinária nº 358/2021: 
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Denomina de JAMIL SAAD FILHO a Rua nº 08 do Loteamento ECOPARK - Pilão de Pedra, Bairro Neves, 

nesta cidade. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA 
Projeto de Lei Ordinária nº 12/2022: 
Concede Título de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Senhora PATRÍCIA DE BARROS OLIVEIRA. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 153/2021: 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da designação de empregado público efetivo para exercer a função de fiscal de 

contrato, no âmbito do Município de Ponta Grossa. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO E OUTROS 

Projeto de Lei Ordinária nº 248/2021: 
Dispõe sobre a transparência na veiculação de anúncios publicitários pelo Poder Público na forma que 

menciona. 

  

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 apresentado pela CLJR 

                         CAPICTMA  - Favorável, observado o Substitutivo Geral confeccionado pela CLJR   

Pedido de vistas por 3 dias vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) rejeitado – 7 Votos Favoráveis 

- 9 Votos Contrários - Abstenções 

Votação Nominal - Aprovado – 15 Votos Favoráveis - 1 Votos Contrários - Abstenções 
 

 

      

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 135/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 
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à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas 

administrativas a fim de que seja imediatamente regularizada a situação dos Cadastros Únicos junto aos CRAS 

do nosso Município. 

 Total de Moções Aprovadas – 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

INDICAÇÕES 

  

Nº 732/2022 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 cascalhamento, 

patrolamento, manilhamento e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Júlio César Barbosa, 

Contorno. 

  

Nº 733/2022 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 São José de Calazans, Cara-

Cara. 

  

Nº 734/2022 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 José Krainski, Cara-Cara. 

  

  

Nº 735/2022 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  melhorias na Rua Tapaiunas e 

Tembés, Jardim Tropeiro, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 736/2022 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 na na Rua e na Galeria de Águas 

Pluviais, na Rua Hara, nº220, Vila Santa Mônica, Bairro Jardim Carvalho, nesta cidade. 

  

Nº 737/2022 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 o Patrolamento, Cascalhamento e 

Reparo na Rua Dr Estevão de Souza, nº850, Bairro Nova Rússia, nesta cidade. 

  

Nº 738/2022 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Implantação de Travessia elevada 

, na Rua Sebastião Bastos, bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 739/2022 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 a Implantação de Travessia elevada 

, na Rua Canela, Vila Marina, bairro Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 740/2022 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 a manutenção, Patrolamento e 

Cascalhamento, na Rua Maria da Rocha Mathias, Jd. Santa Teresa, bairro Dona Luiza, nesta cidade. 

  

Nº 741/2022 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 a Implantação de Travessia elevada 

, na Rua Max Stolz (logo após a Rua João de Deus Rodrigues), Jd. Central, no Bairro Olarias, nesta cidade. 

  

  

Nº 742/2022 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 a manutenção, Operação Tapa 

Buracos, na Rua Felipe, Jd. Nossa das Graças, no Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

  

Nº 743/2022 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 a manutenção, Operação Tapa 

Buracos, na Rua Felipe dos Santos, Jd. Nossa das Graças, no Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

  

Nº 744/2022 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 a manutenção, Operação Tapa 

Buracos, na Rua Rômulo Gardenal, Jd. Nossa das Graças, no Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

  

Nº 745/2022 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 a manutenção, RECAPE 

ASFÁLTICO, em todas as Ruas, da Vila DER, no Bairro Colônia Dona Luiza, nesta cidade. 

  

Nº 746/2022 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS, 

na Rua Jandaia do Sul, na Vila CIPA, no Bairro Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 747/2022 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 a manutenção, Operação Tapa 

Buracos, na Rua Araça, no Bairro Santa Paula, nesta cidade. 

  

Nº 748/2022 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 a manutenção, Patrolamento e 

Cascalhamento, na Rua Lyzandro Sampaio e demais ruas, no Bairro Ronda, nesta cidade. 

  

  

Nº 749/2022 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 a manutenção, Patrolamento e 

Cascalhamento, na Rua Praia de Ubatuba e demais ruas, na Vila Dom Bosco, no Bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 750/2022 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 a manutenção, COLOCAÇÃO DE 

TAMPA DE BUEIRO, na Rua Odette de Fátima da Silva, ao lado do CMEI Itamara, na Costa Rica, no Bairro 

Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 751/2022 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 o plantio de árvores nos passeios da Av. Jardim, 

Santa Terezinha. 

  

Nº 752/2022 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 inserção de areia para quadra de esportes do CMEI 

Prefeito Romeu Almeida Ribas, Santa Paula, Contorno. 

  

Nº 753/2022 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 inserção no cronograma do diário de obras 

da Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco com o caminhão Asfaltruck da rua 

Sete de Setembro, esquina com a rua Comendador Miró, Centro. 

  

Nº 754/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 
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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 o patrolamento , cascalhamento e 

reparo nas "bocas de lobo" que estão sem tampas em algumas áreas das Ruas Victor Manoel Biagini próximo 

a creche e Rua Matilde Bento, 4 , no Bairro Chapada. 

  

Nº 755/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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, que tome providências para que seja melhor sinalizada a praça 

Guairacá, nas ruas Gonçalves Crespo e Carlos de Laet, em Oficinas, nesta Cidade. 

  

Nº 756/2022 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 Souza Guedes, Jardim Atlanta, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 757/2022 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 a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção de placas de sinalização visíveis nas proximidades da Escola Municipal Deputado Djalma de 

Almeida Cesar, localizado na Rua Frederico Wagner - Olarias.  

  

Nº 758/2022 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 Pavimentação da Rua João 

Visinoni, na Colônia Dona Luiza (Santa Maria), nesta cidade. 

  

Nº 759/2022 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 Pavimentação da Rua Olinda 

Abicalaf Correia, na Colônia Dona Luiza (Santa Maria), nesta cidade. 

  

Nº 760/2022 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 Pavimentação da Rua Corrupião, 

na Colônia Dona Luiza (Santa Maria), nesta cidade. 

  

Nº 761/2022 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 Pavimentação da Rua Lavino 

Domingues Stadler, na Colônia Dona Luiza (Santa Maria), nesta cidade. 
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Nº 762/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando colocação de placas de sinalização 

na Praça Guairacá- Bairro Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 763/2022 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 Pavimentação da Rua Rosa Furiatti, 

na Colônia Dona Luiza (Santa Maria), nesta cidade. 

  

Nº 764/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção na Rua Carlos de Laet- 

Bairro Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 765/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando colocação de placas de sinalização 

na Rua General Argôlo- Bairro Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 766/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção na Rua General Argôlo- 

Bairro Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 767/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção nas Ruas Gonçalves 

Crespo e Pedro Américo  Bairro Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 768/2022 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, estudos de viabilidade técnica para implantação de sinalização 

semafórica para o cruzamento entres a Rua Barbosa Lima e Avenida Dom Geraldo Pelanda, situadas no Bairro 

de Uvaranas 

  

Nº 769/2022 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, readequação de piso tátil em toda área de circulação de 

passageiros e usuários no Terminal Central de transporte coletivo de Ponta Grossa. 
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Nº 770/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando colocação de placas de sinalização 

nas Ruas Gonçalves Crespo e Pedro Américo -Bairro Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 771/2022 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, cascalhamento e estudos para viabilidade técnica 

para pavimentação asfáltica para a Rua Cedrilho, situada no Bairro Castanheira. 

  

Nº 772/2022 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 readequação de pavimentação poliédrica 

para a Rua Fenacita situada no Bairro Neves 

  

Nº 773/2022 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, avaliação técnica para adequação, bem como desobstrução de 

galerias de águas pluviais existentes no Terminal da Nova Rússia. 

  

Nº 774/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua São José dos Pinhais em seu prolongamento após a Rua Itambaraca, Vila 

Cipa, Oficinas. 

  

Nº 775/2022 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 a manutenção da 

iluminação do campo de futebol da Vila Castanheira, Cará-Cará. 

  

  

Nº 776/2022 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 a revitalização do campo 

de futebol da Praça Dom Antônio Mazzarotto, Jardim Carvalho. 

Total de Indicações Aprovadas – 45 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 6 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 3 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 13 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 4 
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Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 5 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 6 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 5 
  

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 29 de março de 2.022. 
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                 Presidente                                                 1º Secretário 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta sobre Milton Ribeiro, Ministro da Educação pediu 

demissão nessa segunda-feira dia 28 de março e não podem deixar passar esse momento histórico, que tem só a 

comemorar, que uma investigação foi aberta sobre suposto favorecimento de liberação de recursos da fundação 

de educação, que foi divulgado um áudio original onde o ministro dizia favorecer prefeituras e municípios 

legadas a dois pastores, isso a pedido do presidente Bolsonaro, tristes dias onde em um país laico pastores são 

responsáveis por direcionamento de verbas na educação, tristes tempos que o ensino fica a mercê de negociadas 

com ditos religiosos e pastores que nada entendem de educação, tristes tempos onde os professores se defrontam 

com uma educação em desmonte, comenta que o mandato jamais se curvara a tais práticas e negociatas que quer 

transformar os estudantes em marionetes de doutrinações religiosas e que tudo tem seu lugar e seu espaço. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

2&dtReuniao=30/03/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA NONAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 

REALIZADA NO DIA TRINTA DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (XVII LEGISLATURA). 

               Aos trinta dias 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 Missionária Adriana e Geraldo Stocco, se fazendo 

presentes os Vereadores Celso Cieslak, Divo, Ede Pimentel, Felipe Passos, 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 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 312/22-GP, comunicando haver sancionado a 

Lei nº 14.171. Of. Nº 313/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.178. Of. Nº 314/22-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.179. Of. Nº 396/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.162. Of. Nº 397/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.163. Of. Nº 398/22-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.165. Of. Nº 399/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.166. Of. Nº 
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400/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.172. Of. Nº 401/22-GP, comunicando haver sancionado 

a Lei nº 14.177. Of. Nº 459/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 11/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. Nº 418/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 41/22, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. 

Nº 416/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 49/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 

414/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 140/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 413/22-

GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 92/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. Nº 412/22-GP, 

em atendimento a Moção de Apelo nº 114/21, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. Nº 410/22-GP, 

em atendimento a Moção de Apelo nº 65/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. DO VEREADOR 

DR. ERICK - Projeto de Lei nº 58/22, dispõe sobre a oferta gratuita de Água da Casa nos estabelecimentos 

comerciais que especifica e dá outras providências. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Projeto de Lei nº 

59/22, institui a Campanha Permanente de Recolhimento de Tampinhas de Garrafas Pet na Rede Municipal de 

Ensino Público e Privado do Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Projeto de 

Lei nº 60/22, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Pastor JURANDIR BENTO DA 

PAIXÃO. DA VEREADORA JOCE CANTO - Projeto de Lei nº 61/22, denomina de PASTORA ELAINE 

FORTES, a Rua H do Loteamento Dona Marly no Bairro Cará-Cará.DOS VEREADORES JOCE CANTO E 

PAULO BALANSIN - Projeto de Lei nº 62/22, denomina-se de JOSÉ MARIO RODRIGUES MENDES a rua 

13 do Loteamento Jardim Imperial no Bairro Cará-Cará. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Projeto de 

Lei nº 63/22, promove alterações na Lei nº 11.816, de 26/06/2014, conforme especifica. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO - Projeto de Lei nº 64/22, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa 

ao PASTOR PERCI FONTOURA. DO VEREADOR DIVO - Projeto de Lei nº 65/22, denomina de Alfredo 

Silva Ribeiro, a Rua M do Loteamento Cidade Jardim, situada no Bairro Cará-Cará nesta cidade. DA 

VERADORA JOCE CANTO - Moção de Apelo nº 136/22, dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 

de Ponta Grossa, para que determine gratificação de 85% aos Assistentes de Educacão da Rede Municipal de 

Ensino. DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 137/22, dirigida a Senhora 

TANIA MARA KAMINSKI BORATO, pelo trabalho realizado na Associação de Proteção a Maternidade, 

Infância e Família João e Maria de Ponta Grossa (APMIF), desde seu ingresso na instituição no ano de 2010. 

DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Moção de Apelo nº 138/22, dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Elizabeth Silveira Schmidt, para que, através do Excelentíssimo Secretário Bruno Cesar Costa Pinto (Secretaria 

Municipal De Agricultura, Pecuária e Abastecimento),  determine a implantação de uma nova bomba no poço 

artesiano localizado no Roxo Roiz, Distrito de Guaragi. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de 

Apelo nº 139/22, à Exma. Sra. Prefeita Municipal ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que determine aos 

departamentos competentes, especialmente à Fundação Municipal de Saúde para que empreenda diligências 

necessárias para que a Unidade Básica de Saúde do Bairro Cara-Cará atenda a população também no horário de 

almoço. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Apelo nº 140/22, à Excelentíssima Senhora 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita do Município de Ponta Grossa, para que seja realizado o 

planejamento prévio, juntamente com a Fundação de Ação Social e a Zoonoses, da permanência de pessoas em 

situação de rua nos ginásios disponíveis nos dias de frio, juntamente com seus animais. DO VEREADOR 

FELIPE PASSOS - Requerimento nº 122/22, solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 229/21, de sua autoria, 

com base no § 1º do Art. 98 do Regimento Interno. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Requerimento nº 125/22, solicitando para que seja justificada sua 

ausência na presente sessão (30/03/2022), pois estará em compromisso parlamentar na cidade de Brasília, 

buscando emendas e melhorias junto ao Deputado Federal Aliel Machado. Colocado em discussão e votação, 

foi aprovado o referido requerimento. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Requerimento nº 

126/22, solicitando, na forma regimental, para que seja justificada a sua ausência na presente sessão (30/03/2022) 

por motivo de foro íntimo. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Utilizando-se da palavra 

em questão de ordem, o Vereador Dr. Erick registrou as boas vindas aos munícipes Roseli, Gabi e Yuri que está 

comemorando aniversário nesta data, o parabenizando nesta oportunidade. Anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - Utilizaram da Tribuna: VEREADORA JOCE CANTO, para comentar informação 

divulgada através da imprensa em primeira mão, lembrando que o Portal PG Transparente, que noticiou auditoria 

das 21 irregularidades da UPA SANTANA e do Hospital Amadeu Puppi, o qual trouxe hoje notícia que a 
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Vigilância Sanitária autuou a Prefeitura Municipal por irregularidades apontadas naquele hospital e que deve o 

mesmo fechar suas portas, em razão de haver sido aberto processo administrativo contra os gestores da saúde do 

Município, para apurar infrações sanitárias. Citou que a prefeita municipal deve suspender todas as atividades 

devido às condições precárias daquele referido hospital. Indagou os motivos pelo qual depois de tantos anos, 

somente agora a Vigilância Sanitária está autuando, onde, em seu ponto de vista, é uma negligência que a tempos 

atrás já poderia ter sido fechado. Apresentou requerimento da Deputada Mabel Canto, onde realizou alguns 

questionamentos para a SESA - Secretaria de Saúde do Estado e Terceira Regional a respeito das irregularidades 

apontadas em face da transferência do Pronto Socorro - Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi para a UPA 

SANTANA em Ponta Grossa, quais as providências foram tomadas, onde o responsável, Dr. Robson Xavier 

responde que inicialmente foram descontinuados os repasses dos recursos mensais relacionados aos serviços 

contratualizados, até efetivo saneamento das inconsistências e regularização contratual, o último pagamento 

ocorreu no mês de maio/2021, estando no aguardo da regularização dos documentos do hospital para iniciarem 

o processo de contratualização, concluindo que a Prefeitura estava bancando sozinha o Hospital Municipal, em 

razão do governo do estado haver cessado de encaminhar recursos após a auditoria, indagando se esse não é um 

dos motivos para agora quererem fechá-lo? Comunicou também, que a  Deputada Mabel questiona quais as 

medidas administrativas poderão ser tomadas para a necessária regularização do PCEP, cuja resposta de Robson 

Xabier, segundo orientação da assessoria jurídica da SESA, será realizada reunião da Comissão de Avaliação do 

Contrato com representantes da Regional, Município e Conselho de Saúde para deliberar sobre auditoria e seus 

respectivos desdobramentos, cobrando o resultado dessa reunião, onde elaborou requerimento no dia 04 de 

março e até então a Prefeita Municipal não a respondeu. Seguindo, disse ainda que a Deputada Mabel questiona: 

está se buscando apurar as responsabilidades dos agentes envolvidos nas irregularidades apontadas na auditoria 

especial nº 4, respondendo Robson que a Secretaria de Estado da Saúde está trabalhando para o saneamento das 

inconsistências, embora salvo melhor juízo no momento epidemiológico e todo o esforço da gestão municipal, 

na continuidade de assistência, não se caracteriza por uma situação que enseje responsabilização municipal, 

punição dos agentes públicos envolvidos, principalmente se considerar que não há prejuízo ao público envolvido. 

Atribuiu tal situação à incompetência e falta de gestão. Enquanto isso lembrou que Marcelo Rangel publica nas 

redes sociais que a cidade terá um novo Pronto Socorro. Joce Canto lembrou ainda que existem problemas de 

contrato envolvendo a empresa Hera de Tiago Madureira, que está envolvido em esquema de corrupção no Rio 

de Janeiro, no valor de mais de cem milhões de reais, que levaram a cassação do Governador Witzel, daquele 

estado. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Comentou a respeito da VCG, lembrando que a população está 

pagando, à quatro meses, cinco reais e cinqüenta centavos a passagem, representando onze reais por dia, e quase 

trezentos reais por mês pelo direito de ir e vir, conforme dispõe a Constituição Federal. Disse que com esse valor 

se consegue adquirir duas cargas de gás e ainda sobra dinheiro; ou ainda comprar cestas básicas completas, tudo 

o que uma família pode usufruir durante um mês. Recebeu nesses quatro meses fotos de veículos do transporte 

coletivo rodando pela cidade com pneus carecas, oferecendo riscos aos usuários, além de estarem sujos, 

superlotados, causando grande indignação. Disse que hoje o mandato coletivo recebeu reclamação de usuária, 

que protocolou pedido de mudança de itinerário de ônibus que estão incompatíveis com a realidade em horários 

de pico. Comunicou ainda, que a Fundação Municipal de Assistência Social já garantiu à VCG aproximadamente 

quinhentos mil reais para bancar as gratuidades, e mesmo assim desobrigou a mesma a renovar sua frota, 

concluindo que nunca haverá contrapartida por parte da concessionária, onde o ônus sempre ficará por conta da 

prefeitura municipal. Acredita que alguma coisa há de errado nesse relacionamento prefeitura/VCG. Por essa 

razão, na ocasião da renovação do contrato, disse que vereadores e população usuária precisam estar atentos para 

não caírem no “conto da sereia” por mais uma eternidade. Outro assunto, para comentar sobre denúncia grave 

com relação ao Distrito do Guaragi, dando conta que aquele o mesmo foi amplamente defendido ano passado 

por uma dezena de vereadores que subiram à Tribuna desta Casa. Também soube da presença da Prefeita 

Municipal, prometendo algumas melhorias, que até então não foram concretizadas. Destacou haver recebido 

nesta data, denúncia sobre o cemitério, relatando que no momento de abrir o túmulo para enterrar uma senhora, 

o caixão teve que ser colocado por cima de outro, em razão do mato haver tomado conta, não sendo possível 

levar o corpo para o cruzeiro que é o local correto. Não é apenas no cemitério que flagrou total abandono, mas 

na Capela Mortuária, com problemas sérios: vidros quebrados, lâmpadas queimadas, sem fechaduras, sem 
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limpeza, abandono total. Relatou que a Guarda Municipal não estava fazendo plantão por conta da pandemia, 

porém agora entende que não há motivo de não haver segurança nos distritos, enquanto tem sido palavra de 

ordem desse governo a manutenção dos bairros mais afastados. Cedeu aparte ao Vereador Izaias Salustiano, 

dizendo da precariedade ou inexistência da segurança no Distrito de Guaragi, onde esteve acompanhado do Vice-

Prefeito Saulo a mais de seis meses, que firmou esse compromisso, através de policiamento ostensivo, que não 

ocorreu, dizendo ser isso que está favorecendo os malandros a agirem com atos de vandalismos. Quanto ao mini-

ginásio que está abandonado, ressaltou emenda no valor de duzentos mil reais que o Deputado Federal Aliel 

Machado concedeu para reforma, estando depositado desde 29 de setembro do ano passado. Ainda, a respeito 

da situação das ruas, lembrou haver elaborado, elaborou vários protocolos solicitando sinalização, colocação de 

placas nas vias e residências e cascalhamento das estradas rurais. À questão do cemitério, disse que chegou a 

pensar em reunir a comunidade, dividir as despesas e contratar serviço particular - outros distritos também estão 

na mesma situação. Seguindo, a oradora relatou o abandono da causa animal da cidade, dizendo ser um círculo 

vicioso, se interromperem as castrações, nascem filhotes absurdamente e se encontram abandonados pelas ruas 

da zona rural e bairros afastados, morrendo à míngua por não existir programa adequado para acolhimento - algo 

urgente precisa ser feito para melhorar a situação. Encaminhará todas as demandas apresentadas em forma de 

proposições e aguarda ações efetivas por parte da Prefeitura Municipal. Utilizando de questão de ordem, o 

Vereador Paulo Balansin, somando às palavras de seus antecessores, informou que dois meses atrás foi procurado 

por moradores do Distrito de Guaragi relatando que foram roubados até o contador com fiação da capela 

mortuária, da qual conseguiu arrumar em três dias com ajuda de parceiros, entendendo que deva ser colocado 

policiamento vinte e quatro horas no local. Josi do Coletivo em questão de ordem disse que de repente a Guarda 

Municipal pode voltar a efetuar patrulhamento, já que acabou a pandemia. VEREADOR JULIO KÜLLER, para 

fazer referências ao projeto de lei de sua autoria, constante da Ordem do Dia, de nº 153/21, o qual dispõe sobre 

a obrigatoriedade de designação de empregado público efetivo para exercer a função de fiscal de contrato, no 

âmbito do Município de Ponta Grossa, explanando fatos que ocorrem, à nível de Ponta Grossa, de Estado e do 

Brasil, onde tem ocorrido problemas por conta disso. Informou haver participado de comissão que estudou o 

Estar Digital juntamente com o Vereador Izaias Salustiano, Presidente da Comissão de Investigação, onde 

verificaram tais fiscais indicados entre ocupantes de cargos em comissão, posteriormente, na Comissão do 

Transporte Coletivo, por muito tempo tiveram fiscais do contrato indicados políticos. Sabedor que os indicados 

políticos têm vida curta, enquanto que os contratos são duradouros, ficando aí a responsabilidade, gerando muitas 

dúvidas ao final da vigência ou quando se abre processo investigativo com indagações dos motivos de não terem 

sido tomadas certas atitudes, ressaltou que enquanto cargos efetivos o ocupante tem comprometimento maior 

com a Administração Municipal. Pediu aos nobres pares que o acompanhem na aprovação desse projeto. 

Respondendo questão levantada pelo Dr. Zeca, se funcionários querem ou não participar, com a experiência, 

disse que quando se faz concurso público a pessoa está sujeita a assumir sua responsabilidades, e na recusa pode 

buscar outro. Outro assunto, para parabenizar a Senhora Prefeita Municipal por sua condição visionária, ao haver 

participado com o Prefeito Pedro Wosgrau os anos de 2.007/2008, inaugurando em Olarias a Biblioteca e Escola 

de Música, e com previsão da Pinacoteca, com obras culturais àquele lugar: o Complexo Masini. Agora a mesma 

está na luta para angariar verbas para construção de projeto que teve já sua participação no passado, enquanto 

era Secretária de Cultura. Disse que com muita felicidade verificou em reportagem do jornal Diário dos Campos 

que assunto bastante discutido a mais de dez anos virá à tona no segmento cultural de Ponta Grossa, a pinacoteca 

municipal, no sentido de atender todos que tem seus projetos para colocar à exposição. Não havendo mais 

vereadores interessados em se manifestar da Tribuna, o Senhor Presidente anunciou a ORDEM DO DIA - EM 

SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 200/21 (Vereador Valdir Pedroso), concede Título de 

Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor ERNANI ANTONIACOMI: APROVADO, com votos 

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

Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do 

Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências 

justificadas das votações da Vereadora Missionária Adriana e do Vereador Geraldo Stocco. PROJETO DE LEI 

Nº 208/21 (Vereador Felipe Passos), dispõe sobre a divulgação, na página oficial da Prefeitura Municipal na 

internet, de relatório bimestral contendo informações sobre as obras públicas municipais em andamento ou com 
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prazo de execução suspenso com implantação de código QR nas placas de obras públicas municipais para leitura 

e fiscalização eletrônica: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora 

Missionária Adriana e do Vereador Geraldo Stocco. PROJETO DE LEI Nº 331/21 (Vereadores Dr. Erick, Pastor 

Ezequiel Bueno e Filipe Chociai), promove alterações na Lei nº 6.857, de 26/12/2001 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO 

MUNICIPAL, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel 

Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Izaias 

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

Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora 

Missionária Adriana e do Vereador Geraldo Stocco. PROJETO DE LEI Nº 358/21 (Vereador Ede Pimentel), 

denomina de JAMIL SAAD FILHO a Rua nº 08 do Loteamento ECOPARK - Pilão de Pedra, Bairro Neves, 

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

Adriana e do Vereador Geraldo Stocco. PROJETO DE LEI Nº 12/22 (Vereador Jairton da Farmácia), concede 

Título de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Senhora PATRÍCIA DE BARROS OLIVEIRA: APROVADO, 

com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, 

Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. 

Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küler, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as 

ausências justificadas das votações da Vereadora Missionária Adriana e do Vereador Geraldo Stocco. EM 

PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 153/21 (Vereador Julio Küller), dispõe sobre a 

obrigatoriedade da designação de empregado público efetivo para exercer a função de fiscal de contrato, no 

âmbito do Município de Ponta Grossa: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações 

da Vereadora Missionária Adriana e do Vereador Geraldo Stocco. PROJETO DE LEI Nº 248/21 (Vereador 

Leandro Bianco), dispõe sobre a transparência na veiculação de anúncios publicitários pelo Poder Público na 

forma que menciona: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora 

Missionária Adriana e do Vereador Geraldo Stocco, bem como o voto contrário do Vereador Divo. Foi ainda 

colocado em discussão e votação, tendo sido REJEITADO, pedido verbal do Vereador Leandro Bianco, 

solicitando a retirada do projeto em questão para vistas, por três dias, tendo recebido votos contrários dos 

Vereadores Celso Cieslak, Dr. Erick, Ede Pimentel, Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, 

Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Votaram favoravelmente ao referido pedido de vistas os Vereadores Divo, 

Felipe Passos, Izaias Salustiano, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Pastor Ezequiel Bueno. Ficam 

registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora Missionária Adriana e do Vereador Geraldo 

Stocco. Utilizaram da palavra em questão de ordem os Vereadores Dr. Erick, para referendar a entrega de Moção 

de Aplauso ao Artista Plástico Saulo Pfeifer, que eternizou obras e paisagens da cidade, com seu trabalho 

artístico, também registrou a presença do Senhor Arthur Degraf, representando o grupo Retimaq, retífica de 

máquinas, o qual teve a honra de recebê-lo na Casa. Filipe Chociai, para informar que a Comissão do Plano 

Diretor acabou de protocolar os respectivos pareceres ao projeto da Lei de Diretrizes do referido plano e do 

Plano de Mobilidade Urbana, conforme comentou na última sessão, dizendo que mesmos estão aptos para serem 

votados no Plenário, conforme determinação da Mesa Executiva. O Senhor Presidente justificou que foi exarado 

parecer somente no plano de mobilidade, as outras proposições específicas ainda não constam com os pareceres. 

EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moção nº 135/22, do Vereador Dr. Erick e Indicações nºs 

732, 733, 734; 751, 752, 753/22, do Vereador Dr. Erick; 735, 736, 737/22, do Vereador Ede Pimentel; 738, 739, 

740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750/22, do Vereador Julio Küller; 754/22, do Vereador Leandro 

Bianco; 755; 774, 775, 776/22, do Vereador Geraldo Stocco; 756, 757/22, da Vereadora Joce Canto; 758, 759, 

760, 761/22, do Vereador Filipe Chociai; 762; 764, 765, 766 767; 770/22, do Vereador Celso Cieslak; 773/22, 

do Vereador Filipe Chociai; 768, 769; 771, 772, 773/22, da Vereadora Missionária Adriana. Concluída a votação 

da Ordem do Dia, abertas as inscrições para o PEQUENO EXPEDIENTE, utilizou da palavra a Vereadora Josi 

do Coletivo, Para comentar a respeito do Ministro da Educação Milton Ribeiro haver solicitado demissão na 

última segunda-feira, onde não poderia como membro do PSOL, de deixar passar esse momento histórico, 

dizendo que tem somente a comemorar, dando conta que uma investigação foi aberta após publicações na 

imprensa, sobre o suposto favorecimento na liberação de recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 

Educação - FNDE. Registrou que o Jornal A Folha de São Paulo no dia vinte e um de março divulgou áudio 
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original em que o mesmo dizia favorecer prefeituras e municípios ligados a dois pastores, a pedido do Presidente 

Jair Bolsonaro, dizendo serem tristes tempos em que o ensino fica à mercê de negociatas com ditos religiosos, 

pastores que nada entendem de educação. Disse que jamais se curvarão a tais práticas, negociatas de pastores ou 

quem quer que seja que deseja transformar os estudantes em marionetes de doutrinações religiosas, crendo que 

tudo tem seu espaço certo: religião é no templo, ensino é na escola e política é nas casas de leis. Não havendo 

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

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

no Diário Oficial do Município, além de ser colocada à disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Dr. 

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

Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em trinta de março de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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