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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 20/04/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=20/

04/2022   

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) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

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 PARCIAL 

JUSTIFICADA 

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta  que ontem foi assinado a repactuação do contrato com o 

Hospital Bom Jesus, que  estava a um ano sem convenio com a Secretaria de Saúde do Estado, e através da 

intervenção da Deputada Estadual Mabel Canto e do Ex-secretário de Saúde Beto Preto, que foi assinado 1,3 

milhões por mês, que a população não ficara desassistida com o atendimento do Hospital Bom Jesus, que com 

a assinatura desse novo contrato continuará com o trabalho do SUS, comenta que alguns da cidade não tem a 

mesma sensibilidade, que fecharam o Pronto Socorro e o atendimento infantil no HUMAI, mas a SESA fez 

esse trabalho para manter essa porta aberta, comenta sobre uma contratação de uma empresa terceirizada na 

saúde, a má aplicação de recursos públicos que intensifica a desigualdade e cria abismos entre ricos e pobres, 

onde as pessoas pobres e outros grupos marginalizados são os mais atingidos, comenta sobre a situação da 

UPA SANTA PAULA, e do atendimento das crianças tem sido uma vergonha da atual administração, com 

quase um ano e meio da atual administração nada foi resolvido, que na segunda-feira viu novamente o descaso 

com as crianças, num momento em que o mundo enfrentou o Covid-19 e a sociedade viu a importância de uma 

saúde pública e se entristece ao saber que o dinheiro público é mal aplicado no município, comenta sobre 
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posicionamento da Controladoria Gerald o Município, que ficou acordado em uma reunião do concelho que 

era necessario uma Auditoria sobre o contrato de terceirização da UPA SANTA PAULA que vigorou até 2021, 

contrato que se originou de dispensa de licitação, que foi realizado uma Auditoria e seiscentos e sessenta e 

cinco mil reais foram pagos a mais  para uma empresa que foi beneficiada por uma despensa de licitação e a 

atual administração esconde essa auditoria da aplicação do dinheiro do contribuinte, onde oitenta e cinco 

pagamento para médicos que não foram trabalhar, divergência entre valores de contrato e valores pagos de 

trinta e seis mil reais, ausência de cumprimento de hora medica contratada trinta  e nove mil reais, ausência  de 

funcionários conforme previsto em contrato, cinquenta  e quatro mil reais, estoque inicial contratação de 

funcionários não previsto em contrato, comenta que foi dada a oportunidade e da empresa se defender porem 

o resultado da auditoria foi confirmado com unanimidade no Plenário da Controladora Geral do Município. 

Comenta e distribui o resultado da conclusão da Controladoria, citando os nomes dos membros do acordão, 

questiona o motivo da sociedade não ter  conhecimento de uma auditoria que aconteceu a cinco meses atrás e 

questiona sobre o valor pago a empresa e comenta que quem paga é a população com a demora de ser atendido 

que  isso é muito grave e que vai encaminhar a auditoria e está encaminhando mais  uma denúncia para o 

ministério público pois não pode continuar desse jeito, e que alguma providencia deve ser tomada. 

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Comenta esperar o dia ode as pessoas possam acompanhar de 

forma fácil as sessões, mas é importante dar esse acesso e transparência as pessoas, coloca o mandato a 

disposição par a auxiliar e investigar a situação e que é algo extremamente grave, que estão em um dos 

momentos mais difíceis que a cidade já passou e com relação a saúde, segurança e transporte público não está 

fácil, que devem busca soluções, que falando as saúde diariamente recebe mensagens com reclamações sobre 

a demora  no atendimento, que é uma  situação difícil que não pode ficar dessa maneira e não ouve 

pronunciamento por parte da prefeita, que sexta-feira completara três semanas  desde o anuncio da prefeita 

sobre o retorno do Atendimento Primário, comenta que nem o diretor do Hospital da Criança sabia que a 

prefeita havia falado aquilo, comenta que parabenizaram ela e na segunda-feira se verificou que não aconteceu, 

que as famílias precisam de respeito, que carros da UEPG tiveram de ir até o Hospital da Criança e levar as 

pessoas para as UPAs para receberem atendimento por que lá ainda não havia atendimento, comenta  que ontem 

tiveram uma Assembleia Online com DCE da UTFPR da cidade e linhas de ônibus acabaram sendo cortadas 

dos estudantes, que o conjunto do Monteiro Lobato que  ia para UTFPR foi cortada, que já mandou 

requerimento para questionar sobre esse estudo pois o ônibus era lotado, comenta que há muitas pessoas na 

região que estudam e linhas foram cortadas e mudaram as rotas  o que  prejudicou, que quando a reclamação e 

torna uma Assembleia então a situação está crítica e complicada, comenta  que  ontem ouviram relato de 

estudante que falou que ou almoça  ou volta para casa pois está sendo gasto cinquenta e cinco reais para ir e 

voltar por semana, estudantes que  tem o direito a meia passagem e que pensa que a mão de obra universitária 

deve ser valorizada e respeitada, que ali são cursos de horário integral que  já possuem muito estresse e ainda  

tem que se estressar pensando nos meios de ir para a faculdade sem contar os estudantes do ensino médio que 

estão sofrendo muito com a meia passagem, comenta  sabe que estão trabalhando nisso mas é dever falar sobre 

isso, fiscalizar e trazer os problemas para que a prefeitura saiba, comenta que na Assembleia foi levantado 

inúmeras questões, sobre o contrato da VCG ter sido superfaturado, e questões das CPIS, que os estudantes 

fizeram um estudo das CPIS que  já aconteceram e que ficou com a consciência  tranquila, pois pediram a 

abertura de uma CPI enviou a documentação até o Ministério Público que recomendou diversos pontos, que 

ainda não houve auditoria fiscal, que ainda não houve auditoria sobre os sócios da empresa que não pararam 

de receber seus salários enquanto seus funcionários pararam na pandemia, que é fácil para uma empresa ter 

controle da prefeitura e lamentavelmente teve em várias situações o controle desta Casa, que continuará 

acionando a justiça e o Ministério Público que a universidade inteira  está tendo dificuldade, que farão ato para 

mostrar que não estão tendo atenção e que não estão conseguindo o que precisam e é deles por direito, que 

estão fiscalizando e é por isso que é tão importante a fiscalização que não é a tua que pediram a quebra do 

sigilo bancário da Viação Campos Gerais  e dos seus socio s era para esse tipo de coisa não acontecer no 

presente que  devem trabalha visando o médio e longo prazo, que é difícil trabalhoso mas é necessario uma  

fiscalização efetiva no transporte coletivo de Ponta Grossa, ainda mais com uma nova  licitação chegando. 

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV): Declinou a palavra. 
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VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta sobre a escalada da violência, a quantidade de 

homicídios que vem ocorrendo na cidade, comenta saber do esforço das forças de segurança, mas não 

conseguem reprimir, que um dos homicídios ocorreu na maior praça de Ponta Grossa, comenta tambem sobre 

os acidentes que vem ocorrendo no perímetro urbano da Avenida Presidente Kennedy comenta que houve 

acidente com três vítimas fatais que precisa que se verifique as causas do acidente e que percebe que quem 

conhece sabe que os radares não funcionam e aumentam a velocidade enquanto os que não conhecem quando 

se defrontam com o radar reduz a velocidade e isso tem sido causa de alguns acidentes na região, comenta 

sobre a necessidade de se tomar providencias, comenta ver com grande preocupação o fato de ser realizado as 

sindicâncias, que a prefeitura tem feito as sindicâncias e que já tem conhecimento de alguns que resultam em 

indícios de irregularidades e que essas recomendações não vem sendo respeitadas, não é tomado providencias, 

que se no fim de uma auditora encontra-se a irregularidade é importante que seja atendido, e comenta aguardar 

resposta das providencias tomadas, comenta entender que existe prioridades de investimento mas deve se ter 

cuidado que qualquer empresa quando algo está errado é preciso tomar providências, comenta não possuir a 

prerrogativa de tomar providências mas deve tomar as ações  cabíveis, comenta que  já votaram a situação da 

CPS que tem preocupação sobre os contratos que foram firmados pela CPS, e os ativos da CPS, e como isso 

será conduzido, que a administração é dinâmica e não para, e que precisam estar atentos para contribuir, 

comenta que  votaram a extinção da AMTT e fizeram algumas recomendações ai executivo entre eles que não 

renovasse o contrato da CIDATEC que foi renovado por duas oportunidades e que teve notícias que o pregão 

28 teve como ganhadora a referida empresa e que não consegue entender que as irregularidades apontada foram 

graves e foi judicializado, que  houve uma impugnação e que foi julgado improcedente e que nos próximos 

dias estará assinado novo contrato com a CIDATEC e que fica  essa preocupação, comenta que as notícias e 

nenhuma providência foi tomada e que a empresa continua operando normalmente. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI(PV): Ausente. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Comenta sobre a importância do debate e de ouvir a todos 

e aqueles que são atingidos com os projetos, que o plenário e soberano e ouviram os pequenos agricultores e 

no momento certo ira falar sobre isso, comenta sobre a segurança pública que está sendo alvo de homicídios e 

muitos acidentes e que viram a situação de Guarapuava e na cidade já conversaram e tem conversado com o 

comando e que o efeito hoje com aproximadas mente quatrocentos mil pessoas que contribuem para a cidade 

e que o quadro efetivo das policias defasado é de mais de 50 anos e que queria parabenizar seus companheiros 

de fardas que não negam esforços para esta na rua combatendo a criminalidade e fazem tudo para que se tenha 

uma cidade segura, comenta que apesar das situações que tem ocorrido ora a Deus para que o governador e 

secretário de segurança tenham um carinho especial com as forças de segurança, comenta que as coisas  ficarão 

cada vez mais difíceis, e que farão o melhor para ter uma cidade abençoada.  

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Comenta que ontem saiu uma matéria no Diário 

dos Campos que fala sobre aumento de suicídios e tentativas de suicídio e que enquanto a população cresceu 

os suicídios aumentaram e o que chama atenção é que na facha etária mais jovem entre 10 e 19 anos é 

extremamente preocupante no Paraná, pede apoio do poder público as igrejas e instituições que trabalham no 

apoio espiritual e psicológico, comenta sobre o Projeto HELP da igreja da qual participa, que o que o poder 

público puder fazer para ajudar essas instituições deve ser feito e com relação aos pais que fiquem atento com 

quem conversam e o que  vem acessando e deve ser acompanhado de perto principalmente nos dias atuais, 

parabeniza o governador Ratinho Junior que  sancionou a PL que proíbe a exigência do passaporte sanitário no 

estado do Paraná, que estará conversando com a prefeita para que o projeto municipal também seja sancionado 

e alerta que toda vez que a esquerda for contra um projeto dessa magnitude é sinal que estão no caminho certo, 

e que toda vez que apresentarem algum projeto devem ficar atentos mesmo que pareça bom como o projeto da 

agricultura que será votado hoje. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Declinou a palavra. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Ausência justificada. 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 20/04/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  
EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DA VEREADORA JOCE CANTO 
Projeto de Lei Ordinária nº 171/2021: 
Dispõe sobre o dever de afixar placas ou cartazes contendo informações sobre o direito da gestante e da 

parturiente ao Parto Adequado assegurado pela Lei Estadual nº 20.127/2020, nos locais que especifica. 
 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO E OUTROS 

Projeto de Lei Ordinária nº 186/2021: 
Proíbe o uso e aplicação de produtos agrotóxicos nas proximidades de equipamentos urbanos e núcleos 

residenciais situados na zona urbana e rural do Município de Ponta Grossa, conforme especifica. 
Pedido de vistas por 2 dias pelo vereador Daniel Milla (PSD) Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos 

Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DOS VEREADORES DANIEL MILLA FRACCARO E PASTOR EZEQUIEL BUENO 
Projeto de Lei Ordinária nº 23/2022: 

Promove alterações na Lei nº 10.408, de 03 de novembro de 2.010, conforme menciona. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 11/2022: 
Altera a Lei nº 12.223, de 29/07/2015, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 



 

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

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

Projeto de Lei Ordinária nº 17/2022: 
Altera a lei nº 10.226, de 19/04/2010, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

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

_________________________________________________________________________ 
  
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 20/2022: 
Altera a Lei nº 13.957, de 31/05/2021. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DA MESA EXECUTIVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 57/2022: 
Promove alterações na lei nº 8.058, de 05/02/2005, conforme especifica. 
  

SUBSTITUTIVO GERAL, apresentado pela Mesa Executiva  
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade do Projeto de Lei nº 57/22 e do Substitutivo  
                                        Geral a ele apresentado 

                         CFOF    - Favorável ao Projeto de Lei nº 57/22, nos termos do Substitutivo  
                                         Geral a ele apresentado 
                         COSPTTMUA  - Favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 57/22, nos  

                                         termos do Substitutivo Geral a ele apresentado 
Votação Nominal – Aprovado – 14 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 75/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.741.200,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
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MOÇÕES 
  

Nº 159/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE REPÚDIO 

À FOLHA DE SÃO PAULO, pelo ataque frontal contra o cristianismo quando, no último sábado (9), publicou 

tese do inglês David Tombs, que defende que Jesus foi vítima de abuso sexual antes de ser crucificado.  

  

Nº 160/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Senhora Giorgia Enrietti Bin Bochenek e à Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta 

Grossa, congratulando pela eminente eleição da Senhora Giorgia Enrietti Bin Bochenek para a Presidência da 

instituição, sendo a primeira mulher comandará esta importante Associação do município de Ponta Grossa. 

  

Nº 161/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que determine a realização de estudos e 

posterior encaminhamento de Projeto de Lei que promove alteração na Lei nº 12.071 de 2015, que dispõe sobre 

o Programa Passe Livre, no Município de Ponta Grossa (PR). Este Vereador subscritor sugere os termos do 

projeto de lei em minuta anexa. 

  

  

  

Nº 162/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Atleta ROBERTO RODRIGUES OLIVEIRA, por representar o município de Ponta Grossa através 

de suas vitórias no Atletismo. 

  

Nº 163/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a João Almeida Cardoso Júnior servidor público municipal, tendo em vista os relevantes serviços 

prestados ao Município de Ponta Grossa. 

  

Nº 164/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Engenheiro Juarez Alves servidor público municipal, tendo em vista os relevantes serviços 

prestados ao Município de Ponta Grossa. 

  

Nº 165/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Dra. Tânia Sviercoski, Secretária da Secretaria Municipal De Cidadania E Segurança Pública tendo 

em vista os relevantes serviços prestados ao Município de Ponta Grossa. 

  

Nº 166/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Henrique do Vale, Secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento , tendo em 

vista os relevantes 

serviços prestados ao Município de Ponta Grossa 

  

Nº 167/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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Dirigida ao Professor Miguel Sanches Neto, magnífico Reitor eleito da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

e ao Professor Ivo Demiate, vice-reitor eleito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

  

  

Nº 168/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a banda Hoovaranas de Ponta Grossa, pelo reconhecimento do seu destaque nacional como 

banda instrumental independente.  

  

Nº 169/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, solicitando 

que seja realizada fiscalização no transporte escolar da região de Itaiacoca. 

  

Nº 170/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Socorrista Luiz Fernando Tomaz de Aquino e para a Técnica de Enfermagem Poliana Ferreira do 

SAMU de Ponta Grossa, pelos relevantes serviços prestados ao município. 
 

 Total de Moções Aprovadas – 12 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 5 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 3 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 
 

INDICAÇÕES 

  

Nº 928/2022 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 fresado na  Rua 

Expedicionário Darcy Soares- Bairro Quero-Quero, nesta cidade. 

  

Nº 929/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção asfáltica das ruas do 

bairro da Ronda. 

  

Nº 930/2022 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 

manutenção asfáltica na  Rua Londrina - Santo Antônio.  

  

  

Nº 931/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 
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Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção asfáltica na  Rua Coronel Generoso Martins de Araújo, paralela com a Av. Dom Pedro II - Nova 

Rússia .  

  

Nº 932/2022 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 Marcelo Augusto Dias Bolzani - Jardim Manacas,  no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 

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

manutenção com cascalhamento e patrolamento. 

  

Nº 933/2022 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 à limpeza 

e roçagem do mato da área pública localizada no final da Rua  Marcelo Augusto Dias Bolzani - Jardim Manacas. 

  

Nº 934/2022 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 

das ruas do Jardim Manacas - Chapada  no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

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

com cascalhamento, patrolamento. 

  

Nº 935/2022 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 para atender à reivindicação dos moradores do 

Parque dos Sábias, para que seja realizada a pavimentação asfáltica nas Ruas: Leonel Brizola, Rua Odair 

Levandoski, Rua Hamilton Berger, Rua João Batista Pedrollo e Rua Maria Senger Schwab. 

  

Nº 936/2022 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 Andorinha - Vila Real,  no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros. Enquanto as obras não iniciem seja realizado manutenção com 

cascalhamento, patrolamento e manilhamento. 

  

Nº 937/2022 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 na Avenida Vicente Machado em 

frente ao n° 47, Centro. 

  

Nº 938/2022 do Vereador DR. ERICK 
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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 das ruas do povoado Serras em 

Itaiacoca. 

  

Nº 939/2022 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 Egídio da Silva Brizola, 

Contorno. 

  

Nº 940/2022 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, Boa 

Vista. 

  

  

  

  

Nº 941/2022 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 realização de 

patrolamento e aplicação de fresado na Rua Elói de Cesário Leria, bairro Periquitos. 

  

Nº 942/2022 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 Elói de Cesário Leria, bairro Periquitos. 

  

Nº 943/2022 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 estudo 

técnico para inclusão da frota de transporte coletivo para o Condomínio Nova Ponta Grossa - região de 

Uvaranas até o Terminal Central. 

  

Nº 944/2022 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 estudo 

técnico para ampliação da frota de transporte coletivo da região da Vila Dal Col e Tropeiros - Uvaranas, nos 

horários de pico. 

  

Nº 945/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 



 

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

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

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando com reparos imediatos com 

acostamento e colocação de fresado na Rua Morro do Cristo -  Gralha Azul, nesta cidade. 

  

Nº 946/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a  manutenção de rua com 

patrolamento e cascalhamento  na Extensão de Estrada desde a Rua José Kalinoski até Estrada Taquari dos 

Russos (Km 3), nesta cidade. 

  

Nº 947/2022 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 pavimentação asfáltica para a Rua Padre 

Anchieta, trecho compreendido entre as Ruas José Luiz e Nunes machado, na Colônia Dona Luiza. 

  

Nº 948/2022 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, adequações de viabilidadee estudos para implantação de 

pavimentação asfáltica para a Rua Duarte da Costa, trecho compreendido entre as Ruas Euzébio de Queiroz e 

Visconde do Araguaia, no bairro de Uvaranas. 

  

Nº 949/2022 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 e implantação de projeto, se este 

já não houver para melhorias na iluminação pública da Rua Siqueira Campos no Bairro de Uvaranas. 
 

Total de Indicações Aprovadas – 22 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 3 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 9 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 4 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 2 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 3 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 19 de abril de 2.022. 
  

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

VEREADOR FELIPE PASSOS (PSDB): Comenta sobre entrega de moção que fará após a sessão, comenta 

ser a moção de aplauso 156/2022 dirigida a Aldenor Gomes de Mesquita, comenta sobre sua formação e suas 

atividades, parabeniza o homenageado e seus familiares e salienta ser professor que faz testes para provas do 

ENEM.  

VEREADOR FILIPE PASSOS (PV): Concede a palavra ao vereador Geraldo Stocco (PSB), parabeniza o 

vereador da Moção, comenta que tem acontecido na câmara municipal e que fica feliz em pedir a palavra pelo 

PV ao qual se filiou recentemente, que por duas vezes alguns vereadores colocaram seu mandato na corregedoria, 

tem vereadores o processando por fiscalizações e críticas e mais uma vez o vereador Leandro Bianco 

(REPUBLICANOS) acaba ameaçando de colocar o mandato mais uma vez na corregedoria, que vivem em uma 

democracia e é a Casa do povo feita para que os parlamentares eleitos fiscalizem, exerçam suas opiniões e 

defendam a cidade, que todos os discursos e debates são ponderados no bem estar social, e muitas vezes 

vereadores que não sabe por qual motivo acaba querendo cortar o mandato, os discurso e fiscalizações mas 

seguem em frente e levam ao Ministério público e que tem surtido efeitos e que estão vivendo numa democracia 

e tem imunidade parlamentar para  proferir e denunciar e continuará fazendo isso, pede que o discurso seja 

constato em ata para registrar que vivem em uma democracia e estão defendendo os anseios da população. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

2&dtReuniao=20/04/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=  

ATA DA NONAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA). 

               Aos vinte dias mês de abril 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 

pelo Vereador 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 Dr. Erick - Primeiro Secretário e Missionária Adriana, se fazendo presentes os Vereadores Celso 

Cieslak, Divo, Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, 

Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. À hora regimental, o Senhor 

Presidente declarou 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 a leitura, pelo Vereador Primeiro 

Secretário, do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DA SENHORA 

PREFEITA MUNICIPAL - Of. Nº 579/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 108/22, de autoria do 

Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 583/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 120/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. Nº 584/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 121/22, de autoria do Vereador 

Dr. Erick. Of. Nº 614/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 133/22, de autoria do Vereador Geraldo 

Stocco. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Projeto de Lei nº 97/22, denomina de ANTONIO CELSO 

RODRIGUES a Rua nº 05, do Loteamento Resiencial Cidalta I, do Bairro Boa Vista, nesta cidade. DO 

VEREADOR CELSO CIESLAK - Moção de Apelo nº 171/22, a Senhora Prefeita Municipal Elizabeth Silveira 

Schmidt, para que interceda junto a Caixa econômica federal que todas as casas que foram retomadas nos 

diversos núcleos de Ponta Grossa, sejam devolvidas a PROLAR e redistribuídas as famílias que esperam há 

anos. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Apelo nº 172/22, à Excelentíssima Senhora 

Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione junto ás empresas detentoras dos contratos 

homologados para prestação de serviços comuns terceirizados de limpeza, conservação, higienização, asseio 

diário e auxiliar de cozinha com fornecimento de mão de obra a serem executados nas unidades específicas, 

administradas pela Secretaria de Educação - SME, para verificação fiscalização do pagamento dos proventos  

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=20/04/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=20/04/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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aos colaboradores contratados por estas empresas. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 

173/22, dirigida ao Doutor Carlos Lopatiuk pela aprovação com louvor e unanimidade de sua tese de doutorado 

de Ciências Sociais Aplicadas pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. DO VEREADOR JULIO KÜLLER 

- Moção de Apelo nº 174/22, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth 

Silveira Schmidt, para que determine o cancelamento da venda de imóveis públicos no Plano de Metas da atual 

gestão municipal (PDM 2021-2024), qual cita a venda de 30 imóveis públicos até 2024, revertendo em projetos 

e estudos de demolição e construção de moradia populares adaptadas, de até 02 (dois) pavimentos a famílias de 

pessoas especiais, portadoras de deficiência visual, física, auditiva ou motora. DO VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO - Moção de Apelo nº 175/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta 

Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, solicitando que sejam tomadas medidas necessárias para que seja 

cumprida a Lei 11.502/2013 a qual estabelece que os semáforos da cidade sejam intermitentes das 24h às 05h, 

devido a furto de  um veículo que ocorreu na madrugada de domingo após motorista ser obrigado a parar no 

semáforo. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Moção de Aplauso nº 176/22, para ser 

encaminhada ao Sr. Miguel Sanches Neto, Reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. DO VEREADOR 

DR. ERICK - Requerimento nº 162/22, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente sessão 

(20/04/2022), por motivos pessoais. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DA 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Requerimento nº 170/22, solicitando para que seja justificada a 

sua ausência na presente sessão (20/04/2022), por motivos de saúde. Colocado o mesmo em discussão e votação, 

foi aprovado. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente cumprimentou, registrando a presença de 

representantes do Sindicato Rural do Setor Produtivo da cidade, e representantes da Comissão Agrária da OAB, 

e ainda do Ex-Secretário de Agricultura do Município, Gustavo Ribas Neto. Anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR, se manifestaram da Tribuna: VEREADORA JOCE CANTO: Primeiramente prestando a 

notícia da assinatura da repactuação do contrato com o Hospital Bom Jesus, o qual estava à um ano sem convênio 

com a Secretaria de Saúde do Estado e através de intervenção da Deputada Estadual Mabel Canto, a pedido da 

diretoria do mesmo, com a presença do Ex-Secretário de Saúde Beto Preto, foi renovado, no valor de um milhão 

e trezentos mil reais/mês para prestação de serviços de cirurgia, cardiologia vascular, cirurgia geral e 

neuroclínica, ficando assim a população assistida com essas áreas de atendimento. Destacou a atuação da 

Deputada Mabel Canto, mesmo não pertencendo à base do governo estadual, agradecendo ao Governador 

Ratinho Júnior e o então Ex-Secretário Beto Preto por esse trabalho. Seguindo, a oradora fez comparações com 

o que ocorre em nossa cidade à nível de políticas públicas voltadas à saúde, comentando sobre o fechamento do 

Pronto Socorro Municipal, do atendimento infantil no HUMAI, porém a SESA fez esse trabalho para manter a 

porta aberta através do SUS. Registrou críticas à contratação de empresa terceirizada para a saúde da cidade, 

quanto à má aplicação de recursos públicos nesse setor, que intensifica a desigualdade e cria verdadeiros abismos 

entre ricos e pobres, assim se manifestando. Nesse sentido citou a atuação da UPA SANTA PAULA e 

atendimento das crianças, dizendo que tem sido verdadeira vergonha da atual Administração Municipal, 

ressaltando que até o presente momento, com quase um ano e meio da atual gestão, nada foi resolvido nesse 

sentido. Destacou que na segunda feira, percebeu novamente o descaso com as crianças, com muitas mães com 

suas crianças esperando do lado de fora da UPA SANTA PAULA. Relatou que no dia vinte e nove de janeiro 

de 2.021 ficou acordado em reunião do Conselho da Controladoria Geral do Município que era necessária 

auditoria sobre o contrato de terceirização da UPA SANTA PAULA, nº 72/2022, que vigorou até 2.021, oriundo 

de dispensa de licitação, assim, descobriu-se que R$ 665.604,78 foram pagos a mais para uma empresa que foi 

beneficiada, considerando autêntico absurdo, em que a administração esconde do contribuinte, apontando 

diversas irregularidades nesse sentido, inclusive com pagamentos para médicos que não foram prestar seus 

serviços. Procedeu a leitura do resultado da conclusão da referida auditoria, tendo distribuído aos demais pares, 

cobrando o destino dos recursos referidos pagos para a empresa contratada, indagando sobre seu destino. Irá 

encaminhar novamente a mesma ao Ministério Público sob forma de denúncia, crendo que alguma providência 

deve ser tomada. VEREADOR GERALDO STOCCO: Constará seu pronunciamento na íntegra em razão de 

requerimento lido e aprovado, de lavra do Vereador Leandro Bianco - “Boa tarde Senhor Presidente, Senhores 

Vereadores, Vereadoras, Representantes da OAB, a todos os representantes do Agronegócio aqui também, de 

Ponta Grossa, sejam todos bem vindos, sejam todas bem vindas, todas as pessoas que nos acompanham na 
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galeria, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais bem vindos também à nossa sessão legislativa. 

Esperamos o dia em que as sessões possam passar também na TV Educativa para que todas as pessoas possam 

assistir né? Já que estamos cumprimentando a todos e a todas aqui. Esperamos um dia, Vereador Jairton, onde 

as pessoas possam assistir de maneira fácil as sessões, acompanhar, sabemos que o horário das sessões não 

combina com o horário de trabalho, né, que todas, a maioria das pessoas têm, mas é importante nós darmos esse 

acesso, essa transparência para as pessoas. Senhores, tenho um assunto importante, mais uma vez, que é o 

transporte coletivo, mas eu queria aqui parabenizar a Vereadora Joce, por trazer essa denúncia, dizer que nosso 

mandato está à disposição também para auxiliar, para investigar, para enfim trabalharmos juntos em cima dessa 

situação, é algo que realmente se for comprovado, é algo extremamente grave, nós vivemos hoje um dos períodos 

mais difíceis que a nossa cidade já passou e com relação à saúde, segurança e transporte público não está fácil. 

Nós temos que trabalhar para que as coisas melhorem, temos que buscar soluções. Mas falando da saúde, 

diariamente nós recebemos mensagens de famílias, de mães de pais, o Geraldo, enfim, todos os senhores 

recebem, não é só um vereador, é a Câmara inteira, falando Vereador, nós estamos aqui a dez horas, oito horas, 

eu estou com febre, tem pessoas tossindo, espirrando ao meu lado, oito horas esperando, dez horas esperando, 

situação difícil, situação que não pode ficar dessa maneira e nós não ouvimos pronunciamento por parte da 

prefeitura, por parte da Prefeita. Sexta-feira vai completar três semanas que a Prefeita falou que o Hospital da 

Criança estaria aberto mais uma vez, três semanas, onde ela anunciou para a cidade inteira, que o Hospital da 

Criança voltaria a ser atendimento primário. Se não voltaria a ser, era só não ter falado, mas usou isso no mesmo 

dia que o Pronto Socorro fechou. Então quis tapar o sol ali com a peneira, mas não deu certo. Falou isso na sexta 

e no sábado, no domingo, na segunda muitas famílias foram até lá para receber o atendimento que  a Prefeita 

falou que receberia, mas não receberam, nem mesmo o Diretor do Hospital da Criança sabia que a Prefeita tinha 

falado aquilo, então jogou ao vento, infelizmente, uma informação extremamente grave. Parabenizamos ela 

quando ela falou que o hospital ia abrir, Vereador Ede, mas aí na segunda-feira, fomos lá verificar, fui até lá, 

conversei com os atendentes, com as pessoas e não aconteceu. Situação dificílima na cidade de Ponta Grossa e 

sexta-feira faremos três semanas desse anúncio que não aconteceu. Disseram alguns que acabou acontecendo 

uma fake news por parte da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa e lamentamos profundamente isso, as nossas 

crianças, as nossas famílias, elas precisam de respeito. O Hospital da Criança já não estava sendo atendimento 

primário, então não precisava falar que ia voltar a ser, não precisava gerar essa ponta de esperança nas famílias 

da nossa cidade. Carros da UEPG, para as senhoras e os senhores saberem, vans da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa tiveram que ir até o Hospital da Criança levar as famílias até as UPAS para elas receberem o 

atendimento, porque lá elas não estavam recebendo, porque lá o hospital ainda não estava moldado para receber 

o atendimento primário. Então foi uma situação bem delicada, foi uma situação bem difícil. Falando agora do 

transporte coletivo, ontem nós tivemos uma reunião on line, uma assembléia on line com DCE, da UTFPR aqui 

da nossa cidade, falar do Jardim Carvalho, próximo à Santa Mônica, todos as senhoras e senhores conhecem. 

Linhas de ônibus acabaram sendo cortadas dos estudantes, o conjunto, Professora Josi, do Monteiro Lobato 

abriga aqui muitos estudantes da UTF e justamente a linha que passava no Monteiro e ia para a UTFPR foi 

cortada. Nós já enviamos requerimentos para o Planejamento para verificarmos esse estudo, pois o ônibus era 

lotado todos os dias. Nós temos às vezes que diminuir um pouco as linhas deficitárias, realmente o transporte 

coletivo tem que ser repensado. Existem linhas que devem dar uma diminuída, outras precisam aumentar. A 

cidade é dinâmica, isso acontece, pode um mês pode acontecer “X”, outro mês pode acontecer “Y”, porém há 

muitas pessoas ali no Monteiro Lobato, na região do Jardim Carvalho que estudam na UTF, é próximo e linhas 

foram cortadas, Vereador Izaias, mudaram as rotas, o que prejudicou, Vereador Jairton, drasticamente, ônibus 

passando lotado, estudantes esperando no ponto, chegando atrasado na aula, chegando atrasado para a prova. 

Relatos que não vem da minha cabeça, que não vem da imaginação, mas que vem de muitos estudantes. Se é um 

caso isolado, porque sempre tem reclamação, reclamação justa, de ônibus lotado, mas quando a reclamação vem 

de dez, vem de quinze, vem de vinte pessoas. Quando a reclamação se torna uma assembléia para debaterem 

sobre isso, quer dizer que a situação realmente está crítica, quer dizer que a situação realmente está complicada, 

sem falar, infelizmente da questão da meia passagem. Ontem na Assembléia, está gravado, ontem, pode não ser 

da vivência dos senhores, das senhoras, pode não ser né? Da bolha social de todo o mundo, mas ontem nós 

ouvimos um relato de uma estudante que falou ou eu almoço no RU ou eu almoço em um lugar próximo da 



 

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

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

faculdade ou eu volto para a casa, porque hoje eles estão gastando cinqüenta e cinco reais por semana para ir e 

voltar, estudantes que têm o direito da meia passagem, estudantes que tem o direito de pagar a metade em um 

ônibus e nós somos da teoria, nós somos do pensamento de que os estudantes, a mão de obra universitária tem 

que ser valorizada, tem que ser respeitada, pois estão indo para a aula, ali todos os cursos superiores são difíceis. 

Ali, principalmente a maioria dos cursos é de horário integral, não são cursos fáceis, enfim, as pessoas precisam 

ter o mínimo, elas já se estressam, Vereador Léo o dia inteiro, elas tem muito estresse, é prova, é vida, é trabalho, 

é TCC, é pesquisa. Aí da pessoa fica mais estressada ainda, pensando se vai ter ônibus ou não, vai ter meio de ir 

para a faculdade ou não, ela não merece isso, elas não precisam disso. Sem contar dos estudantes de ensino 

médio que também estão sofrendo muito com essa questão da meia passagem e estamos no mês quatro já, quase 

indo para o mês cinco e tem estudante ainda que não recebeu a meia passagem. Sabemos que estão trabalhando 

em cima disso, mas é nosso dever falar sobre isso, é nosso dever como representantes das pessoas, como ex-

estudantes de uma universidade pública, é nosso dever fiscalizar e trazer essas demandas à tona, trazer esses 

problemas para que você, para que os senhores saibam, para que a Prefeitura saiba. Ontem nós, na assembléia 

conversando, levantaram inúmeras questões, da Viação Campos Gerais ter um contrato superfaturado, 

levantaram questões das próprias CPIS, os estudantes fizeram um escopo, um estudo das CPIS que já 

aconteceram aqui e aí nós ficamos com a consciência muito tranqüila, porque fizemos a abertura, pedimos a 

abertura de uma CPI, enviamos a documentação até o Ministério Público, o Ministério Público recomendou 

diversos pontos à Prefeitura, mas esses pontos ainda não aconteceram, ainda não houve a auditoria fiscal, ainda 

não houve uma auditoria sobre os sócios da empresa, que em época de pandemia não pararam de receber seu 

salário, igual funcionário que recebia mil e duzentos, mil e trezentos reais, salários na casa dos mais de vinte mil 

reais, os gerentes recebem. Então é muito fácil para uma empresa ter praticamente o controle da prefeitura. 

Lamento que infelizmente teve em várias situações o controle desta Casa. Nós batemos parece que às vezes em 

ponta de faca, mas é nosso dever, é nosso trabalho continuar fiscalizando, continuarmos acionando a justiça, 

acionando o Ministério Público, porque essas coisas não podem ficar dessa maneira. Ontem, para Vossas 

Excelências verem tamanha dor de cabeça, que uma universidade inteira está tendo, farão um ato de rua para 

reivindicar seus direitos, para mostrar à cidade de Ponta Grossa que eles não estão tendo atenção, que eles não 

estão conseguindo o que precisam, o que é deles por direito, como dito ontem em assembléia. Estaremos 

auxiliando, estamos fiscalizando, estamos trabalhando, é por isso que é tão importante a fiscalização. Não é a 

toa que nós pedimos a quebra do sigilo bancário da Viação Campos Gerais e dos seus sócios, era para que esse 

tipo de coisa não acontecesse hoje. Era para que esse tipo de coisa não acontecesse no presente. Nós temos que 

trabalhar visando o médio e longo prazo. É difícil, é trabalhoso, mas é necessário ter uma fiscalização efetiva no 

transporte coletivo de Ponta Grossa, ainda mais com a nova licitação batendo a nossa porta. Obrigado 

Presidente”. Em Questão de Ordem, o Vereador Leandro Bianco conclamou o vereador que o antecedeu a dizer 

quem está sendo controlando esta Casa de Leis quanto a questão do transporte coletivo, entendendo que tem que 

ser explicado, considerando como uma covardia denegrir a imagem dos Senhores Vereadores, solicitando a 

inserção de suas palavras na íntegra. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Para fazer alusão a situação que 

vem ocorrendo de tempo na cidade, que o preocupa, uma delas, a escalada da violência, a quantidade de 

homicídio que tem presenciado, não obstante ao esforço das forças de segurança, porém citou que não vem 

conseguindo reprimir. Disse que pessoas estão com medo de sair às ruas, ainda mais em razão de um dos 

homicídios haver ocorrido na maior praça do Município, no Parque ambiental e outro em Uvaranas, entendendo 

ser necessário a tomada de providências para coibir ou atenuar essa situação que vem ocorrendo. Disse que outra 

situação vem ocorrendo, embora não sendo competência desta Casa, a questão dos acidentes que vem se 

registrando na Avenida Presidente Kennedy, reiteradamente com vítimas fatais, sabendo que é competência do 

DNIT - Departamento Nacional de Infra estrutura e Transportes, sendo preciso verificar quais as causas, se em 

função de sinalização, assim acreditando, dizendo ser sabedor, como muitos condutores, que os radares não estão 

funcionando ha tempos e empenham velocidade maior, ao passo que os que não conhecem, quando se defrontam 

com os mesmos seguram seus veículos, entendendo com certeza que isso tem sido causa de alguns acidentes na 

região. Irá tomar providência no sentido de oficiar ao DNIT para verificar a sinalização: ou retiram os radares 

ou fazem com que os mesmos entrem em funcionamento. Outro assunto para dizer sobre sua preocupação com 

a questão do fato de ser realizada sindicância, através da Controladoria do Município à pedido da Senhora 
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Prefeita Municipal, tendo notícia de pelo menos quatro ou cinco resultando em conclusão que havia alguma 

irregularidade e algo deveria ser realizado, entendendo que tais recomendações não vem sendo respeitadas, sem 

serem tomadas as devidas providências. Entende que se a conclusão é de que há alguma recomendação no sentido 

de verificar pontualmente alguma irregularidade, é preciso que seja atendido, do contrário não serve para nada. 

Nesse sentido, relatou que tais fatos aconteceram na FUNEPO, na extinta AMTT e na PROLAR, onde elaborou 

requerimentos, estando aguardando respostas para saber quais providências foram tomadas em relação à 

conclusão das auditorias que então realizadas. Lembrou, quando da votação da extinção da AMTT, onde se 

manifestou na ocasião que não se auditasse o contrato da CIDATEC em relação ao Estar Digital que foi renovado 

por duas oportunidades e agora teve notícia que o pregão nº 28 teve como ganhadora a referida empresa, não 

conseguindo entender, após haver sido apontadas irregularidades. Agora teve notícia também que o recurso foi 

julgado improcedente, quando nos próximos dias estará sendo assinado novo contrato com a CIDATEC para 

conduzir o estacionamento regulamentado da cidade pelo menos para mais um ano, deixando registrada essa 

preocupação. Frisou que as recomendações que a CPI fez em 2.021 ao governo municipal, porém até o momento 

não tem notícias, crendo que nenhuma providência foi tomada nesse sentido. VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO: Para comentar a respeito do Projeto de Lei nº 186/21, constante da Ordem do Dia, que 

proíbe o uso de aplicação de produtos agrotóxicos nas proximidades de equipamentos urbanos e núcleos 

residenciais situados na zona urbana e rural do Município, dizendo que devem ser ouvidos todos os lados que 

são atingidos, considerando importante o debate, onde estará se manifestando durante sua discussão. Fez 

considerações a respeito da segurança pública, dizendo que não pode se furtar ao que está acontecendo e ao que 

está atuando para poder ajudar a cidade, que está sendo alvo de homicídios e acidentes, vendo a situação ainda 

de Guarapuava, considerando triste. Explicou que o efetivo da cidade, das polícias, está defasado, com seu 

quadro à cinqüenta anos, ou mais, onde a cidade tinha menos habitantes, hoje com aproximadamente 

quatrocentos mil pessoas. Parabenizou, expondo que apesar das situações que vem ocorrendo, seus 

companheiros de farda não negam esforços para estar nas ruas combatendo a criminalidade, fazendo além do 

possível para ter uma cidade segura. Jamais irá admitir que culpem os que estão na linha de frente. Destacou que 

a grande maioria mora e tem suas famílias em Ponta Grossa, uma cidade ordeira, conservadora e que conserva 

o valor da família. Entende ser preciso aumentar o efetivo, dando mais estrutura e condições para que as forças 

de segurança continuem combatendo a criminalidade, guardando a cidade. VEREADOR LEANDRO BIANCO: 

Para comentar matéria do Jornal Diário dos Campos, dando conta do aumento do caso de suicídios e tentativas 

em relação aos anos anteriores: em 2019 foram 39 ocorrências atendidas, no ano seguinte saltou para oitenta e 

seis casos, permanecendo alto em 2021, com oitenta casos, ao todo no Brasil, 13.835 suicídios em 2020, enquanto 

que dez anos antes eram registrados 9.448, significando que enquanto a população cresceu onze por cento em 

uma década, segundo estimativa do IBGE, os suicídios aumentaram 46,4%, chamando atenção à faixa etária, 

entre os dez e dezenove anos, sendo expressamente preocupante no Paraná que de acordo com o DATASUS, 

vem apresentando números que oscilam nos últimos anos, porém cada ano tem entre nove a quinze mortes auto 

provocadas. Destacou que no ano de 2.019 registrou recorde, com sessenta e oito mortes. Explicou que 

apresentou o assunto, primeiramente para pedir apoio do Poder Público às igrejas e instituições que trabalham 

tanto a parte psicológica como espiritual da população, entendendo que todo e qualquer apoio aos grupos que 

exercem tais trabalhos, o que o Poder Público puder fazer para ajudar, é bem vindo. Ainda com relação aos pais 

disse que devem ficar atentos a quem seus filhos andam conversando e acessando nas redes sociais, tendo que 

ser acompanhados de perto. Outro assunto para parabenizar o Governador Ratinho Júnior por haver sancionado 

o Projeto de Lei que proíbe a exigência do passaporte sanitário no Estado do Paraná, dizendo que isso mostra 

que não estava errado ao haver apresentado matéria para apreciação desta Casa, cumprimentando aos que 

votaram favoravelmente. Estará conversando com a Prefeita Municipal para que a matéria também seja 

sancionada à nível do Município, deixando alerta a todos, entendendo que toda a vez que a esquerda for contra 

projeto dessa magnitude, é sinal que estão no caminho certo. Não havendo mais vereadores interessados em se 

manifestar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 171/21 

(Vereadora Joce Canto), dispõe sobre o dever de afixar placas ou cartazes contendo informações sobre o direito 

da gestante e da parturiente ao Parto Adequado assegurado pela Lei Estadual nº 20.127/2020, nos locais que 

especifica: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora Missionária 
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Adriana e do Vereador Dr. Erick. PROJETO DE LEI Nº 186/21 (Vereadora Josi do Coletivo e outros), proíbe o 

uso e aplicação de produtos agrotóxicos nas proximidades de equipamentos urbanos e núcleos residenciais 

situados na zona urbana e rural do Município de Ponta Grossa, conforme especifica: RETIRADO PARA 

VISTAS, por dois dias, a pedido do Vereador Daniel Milla Fraccaro. PROJETO DE LEI Nº 23/22 (Vereadores 

Daniel Milla Fraccaro e Pastor Ezequiel Bueno), promove alterações na Lei nº 10.408, de 03 de novembro de 

2.010, conforme menciona: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla 

Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias 

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

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

Missionária Adriana e do Vereador Dr. Erick. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 11/22 

(Poder Executivo), altera a Lei nº 12.223, de 29/07/2015, conforme especifica: APROVADO, ficando registradas 

as ausências justificadas das votações da Vereadora Missionária Adriana e do Vereador Dr. Erick. Foram 

aprovadas as solicitações verbais feitas pela Vereadora Josi do Coletivo, no sentido de se ausentar da presente 

sessão por problemas de saúde e do Vereador Paulo Balansin em razão de compromisso agendado. PROJETO 

DE LEI Nº 17/22 (Poder Executivo), altera a Lei nº 10.226, de 19/04/2010, conforme especifica: APROVADO, 

com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel 

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

Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações 

das Vereadoras Missionária Adriana e Josi do Coletivo, bem como dos Vereadores Dr. Erick e Paulo Balansin. 

PROJETO DE LEI Nº 20/22 (Poder Executivo), altera a Lei nº 13.957, de 31/05/2021: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, 

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

Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações das 

Vereadoras Missionária Adriana e Josi do Coletivo, bem como dos Vereadores Dr. Erick e Paulo Balansin. 

PROJETO DE LEI Nº 57/22 (Mesa Executiva), promove alterações na Lei nº 8.058, de 05/02/2005, conforme 

especifica: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela Mesa Executiva, com votos 

favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, 

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

Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações das Vereadoras 

Missionária Adriana e Josi do Coletivo, bem como dos Vereadores Dr. Erick e Paulo Balansin. Foi ainda 

aprovada a solicitação verbal de justificativa de ausência do Vereador Julio Küller por estar ausente do Plenário 

no momento da votação. O Vereador Geraldo Stocco cobrou do Senhor Presidente a possibilidade da inclusão 

do Projeto de Lei nº 349/21 na Ordem do Dia da próxima sessão. PROJETO DE LEI Nº 75/22 (Poder Executivo), 

autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.741.200,00, e dá outras 

providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 

Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton 

da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as 

ausências justificadas das votações das Vereadoras Missionária Adriana e Josi do Coletivo, bem como dos 

Vereadores Dr. Erick e Paulo Balansin. Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno, convocou os membros da CLJR para reunião na Sala de Reuniões após o término da presente sessão. 

EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 159, 163, 164, 165, 166/22, do Vereador 

Leandro Bianco; 160, 161, 167/22, do Vereador Filipe Chociai; 162, 170/22, do Vereador Jairton da Farmácia; 

168/22, do Vereador Dr. Erick; 169/22, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno e Indicações nºs 928, 945, 946/22, 

do Vereador Celso Cieslak; 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 943, 944/22, da Vereadora Joce Canto; 935/22, 

do Vereador Filipe Chociai; 937, 938, 939, 940/22, do Vereador Dr. Erick; 941, 942/22, do Vereador Geraldo 

Stocco; 947, 948, 949/22, da Vereadora Missionária Adriana. Concluída a votação da Ordem do Dia, abriram-

se as inscrições para o PEQUENO EXPEDIENTE, tendo se manifestado nesta oportunidade os Vereadores 

FELIPE PASSOS, pela liderança do PSDB, na ausência de seu líder partidário, Vereador Dr. Erick: para anunciar 

a respeito da entrega de moção, após o término da presente sessão de nº 156/22 ao cidadão Aldenor Gomes de 

Mesquita, procedendo a leitura de seu currículo, atualmente Professor de Química pelo Estado do Paraná, Pastor 
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Presidente da Igreja Nova Aliança em Ponta Grossa, o qual escreve artigos para o Jornal da Manhã e Portal A 

Rede de Ponta Grossa, apresentador de live profética no Facebook, com alcance de trezentas pessoas todos os 

domingos, parabenizando-o juntamente com sua família e amigos presentes, salientando ser professor que já 

realizou testes para prova do ENEM a nível nacional, tendo publicado artigos a níveis nacional e internacional. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: Ficando consignadas suas palavras, atendendo seu pedido verbal, como 

seguem: “Obrigado pela palavra, Vereador Filipe Chociai nosso líder pelo Partido Verde. Queria parabenizar o 

professor, parabenizar o Vereador Felipe pela moção, que Deus abençoe, que o senhor tenha cada vez mais 

sucesso. Senhores, pedi a palavra agora para falar sobre um assunto que tem acontecido dentro da Câmara 

Municipal, e hoje fico muito feliz por poder pedir a palavra pela primeira vez pelo PV, pelo Partido Verde, ao 

qual nos filiamos recentemente. Mas por duas vezes alguns vereadores já colocaram nosso mandato na 

Corregedoria e agora enfim, tem vereadores me processando na justiça por conta de fiscalizações, críticas e agora 

mais uma vez em uma questão de ordem arbitrária, uma questão de ordem não regimental, o Vereador Leandro 

Bianco acaba nos ameaçando de colocar o meu mandato mais uma vez na Corregedoria. Nós vivemos em uma 

democracia, esta Casa de Leis, o nome já diz, é a casa do povo, é uma casa popular, feita para que os 

parlamentares eleitos fiscalizem, exerçam suas opiniões e defendam a cidade de Ponta Grossa. Todos os nossos 

discursos, todos os nossos debates são feitos ponderados sempre no bem estar social, pensando naquela pessoa 

que mais precisa, muitas vezes, vereadores não sei por qual motivo, como o vereador ali, acaba querendo tolher, 

acaba querendo cortar o nosso mandato, cortar os nossos discursos, atrapalhar as fiscalizações, mas nós seguimos 

em frente, vamos até o Ministério Público, levamos as denúncias que acontecido e que estão surtindo efeitos. 

Todas as denúncias que levamos até o Ministério Público surtiram efeitos, nada foi da nossa cabeça, foi tudo 

muito trabalhado, com muito respeito, com muito temor a todas as pessoas da nossa cidade. Nós estamos aqui 

hoje com uma oportunidade de tentarmos deixar um legado, fazermos a diferença. Estamos vivendo em uma 

democracia, temos imunidades parlamentares para proferirmos aqui, para denunciarmos e continuaremos 

fazendo isso. Presidente, eu peço que o nosso discurso hoje seja constado em Ata, porque essas coisas hoje a 

gente tem que registrar para que, pode passar ano, a gente pode sair daqui a uns anos mas isso vai ficar registrado, 

que nós estamos vivendo em uma democracia e estamos defendendo os anseios da população. Obrigado meu 

líder Vereador Filipe Chociai, fico muito feliz de poder pedir a palavra para Vossa Excelência, saiba que eu 

tenho muita admiração e respeito por Vossa Excelência, Presidente”. Não havendo mais inscritos, o Senhor 

Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia vinte e cinco do mês em curso, segunda-

feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, 

além de estar à disposição via rede de computadores local. 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 de abril de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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