
 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 
 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  

 

ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 08/06/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE | clique aqui para ser redirecionado a gravação 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: n/a 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL MILLA (PSD) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PV)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (UNIÃO 

BRASIL) 

  

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (UNIÃO BRASIL)   

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 

VEREADORA JOCE CANTO(PSC):  Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUEL (AVANTE): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PV): Defende a liberdade de imprensa que foi comemorado essa 

semana, comenta que deve defender o direito de as pessoas falar, que a partir do momento que caminhar para 

censuras ou processo por falas de parlamentares, então caminharão para a ditatura, informa estar feliz com as 

CPIs que estão acontecendo. Comenta que estiveram na noite de segunda-feira uma situação alarmante e trágica 

na cidade e para lembrar como chegaram a isso, devem lembrar do final de 2020 quando o ex-prefeito fez de 

tudo para abrir o UPA Santana em período eleitoral e está ai o resultado, uma UPA que não tem o 

credenciamento para UPA, e não é a primeira vez que chove lá dentro e a resposta que viram é que “choveu 

demais”, que aquilo é saúde, e graças a Deus não afetou pessoas e pacientes, que é uma situação lamentável na 

cidade que a um mês tiveram uma reunião com a prefeita e até agora não viram nada a não ser promessas falsas 

sobre reformas em Unidades Básicas de Saúde, que a reforma a qual ela informa é pintura, trocar porta ou 

janela, que grandes reformas fazem pensar em grandes mudanças, quando a reforma que se referem não é isso 

e por isso estão enganando a população de Ponta Grossa, concede parte ao vereador Ede Pimentel (PSB) que 

comenta que esteve com a prefeita quando anunciou sobre as reformas e sobre o Posto de Olarias e comenta 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=08/06/2022
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que não se esqueceram e foi prometido que no dia 20 de junho irá inaugurar e abrir o edital para a construção 

de um novo posto, que estão esperando o dia 20 para parabenizar a prefeita por usa atitude, é concedida parte 

a vereadora Joce Canto (PSC) comenta que recebeu material de escola que é modelo na cidade que fica no 

Olarias, a escola Djalma de Almeida Cesar  e que tem ficado alagada nas chuvas e que precisa da manutenção 

das calhas e telhados, pelas crianças, que devem ser modelo na manutenção predial para não prejudicar as 

crianças, com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco (PSB) comenta que hoje será a primeira reunião 

da CPI da Saúde onde irão questionar sobre o que está e não ocorrendo sobre a saúde na cidade, comenta 

dificuldade de conversar e sugerir com a gestão, que muitos vereadores pediram apoio fora  da UPA Santa 

Paula para que as famílias não peguem sereno e até hoje mais de um mês não aconteceu e é algo pequeno e 

nem o mínimo conseguiu fazer dentro de um mês, comenta que a um mês a prefeitura falou que falta cinco dias 

para abrir o Albergue que ficaria pronto rapidamente, comenta sobre o número de pessoas na rua, que o frio 

foi e está voltando e os Albergues não está aberto, comenta que mentem, prometem e não acontecem, comenta 

ser fiscalizadores da cidade de Ponta Grossa que as pessoas estão sofrendo e continuarão fiscalizando. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Agradece ao Secretário de Planejamento Henrique que tem feito 

um grande trabalho, comenta que ontem anunciaram mais de dez milhões de reais em asfaltamento que deixara 

tanto a vila Cipa quanto a Pina 100% asfaltadas, que essa é uma promessa da prefeita Elizabeth que tem 

cumprido, que é um trabalho de dedicação do Henrique. Comenta que tem um cidadão utilizando sua rádio 

para falar sobre os moradores de rua, que essas pessoas não sabe o que está falando, tem dito que não precisa 

que as pessoas alimentem moradores de rua, comenta falta de conhecimento de alguém que já foi prefeito da 

cidade, que usa seu canal de comunicação para difamar pessoas que fazem seu ministério levando auxilio para 

moradores de rua, comenta conhecer uma família que fez uma cozinha industrial em casa para oferecer alimento 

aos moradores de rua, e essa pessoa diz que o governo municipal deve tomar atitude mas em sua época como 

prefeito não tomava, comenta ser um absurdo o que é dito e deseja que essa pessoa conheça as pessoas de quem 

fala, comenta que não admitira que as pessoas que se desdobram e trabalham com isso sem querer aparecer 

cuidam das pessoas que passam as vezes o dia todo sem alimentação. Comenta sobre moção de apelo 268/2022 

pedindo para o governador e para o secretário de saúde atual, que estão com uma fila enorme de cirurgias 

pequenas e que não andam e que devem tomar alguma atitude, que busca passar pelo menos o conhecimento e 

reivindicando que essas cirurgias sejam feitas, cita número de espera para as cirurgias em Ponta Grossa e que 

desejam uma ação rápida do governo estadual, que as pessoas tem sofrido e é o dever dos vereadores buscar 

solução, concede parte a vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE), a qual parabeniza a indicação 

e pede sensibilidade, que  o governador e secretario se sensibilizem, concede parte ao vereador Paulo Balansin 

(PSD) comenta que há mais de dois anos que o Hospital Regional não faz mutirões nem nada, que não sabe 

qual o interesse do diretor atual, que esse diretor deve se pôr no lugar das pessoas que precisam, que está na 

hora do governador e o novo secretário de saúde dizer por que está lá e o próprio diretor do hospital, que isso 

virou uma vergonha. Com a palavra novamente o vereador Julio Kuller (MDB) comenta que Everson Krhun é 

um grande nome, capacitado e gabaritado para ser o secretário de saúde da cidade, comenta que devem levar 

aos seus deputados que é necessario que cobrem, reforça pedido para votação favorável a moção de apelo. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Declara apoio a moção, e que precisam lembrar que 

especialidades é obrigação e dever do estado e tem visto que os recursos para a saúde do estado não tem sido 

suficiente e não estão vindo, comenta não ser questão política e que desde 2020 nem um real vem do estado 

para o município e quando indagado o Robson Xavier foi informado que encaminhou recursos para o Hospital 

Bom Jesus e Hospital Santa Casa, que são instituições beneficentes que prestam um grande serviço, mas não 

vem para a cidade e a saúde se agrava por falta de leitos, que a questão da pandemia não serve mais como 

justificativa, comenta sobre o agravo das doenças degenerativas em dois anos e que o diretor da Terceira 

Regional de Saúde Robson Xavier disse que serão selecionados duzentos e vinte cirurgias de catarata, comenta 

não saber se é o suficiente, mas já é alguma coisa, que espera que essas duzentas e vinte pessoas possam ser 

contempladas com a cirurgia de catarata. Comenta sobre as emendas impositivas que foram encaminhadas e o 

recurso já está disponibilizado, porém e não tem especialista para a consultas, ou seja, não é apenas o dinheiro, 

falta profissional no estado. Comenta que nas eleições devem votar em candidatos da cidade para melhor e 

maior representatividade. Comenta que dia 5 de junho se comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente e 
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recentemente tiveram situação ligada diretamente a sustentabilidade e ao meio ambiente, que é a inundação 

dos arroios que cortam a cidade de  Ponta Grossa, na semana passada em dois momentos, que é preciso que se 

chame atenção para políticas públicas que visem retirar o lixo do meio  ambiente, que isso ocasiona a inundação 

como na região do Boa Vista, que é preciso entender que devem primeiro conscientizar a população sobre sua 

responsabilidade com o lixo, que precisam de políticas públicas para conscientizar as pessoas periodicamente 

sobre esse tema, que todo lixo jogado se torna problema grave do ponto de vista social, comenta que a política 

pública seria educação periódica. Informa que a cidade é extensa cortada por arroios o que causa esse problema 

social, comenta que o programa Feira Verde não está sendo o suficiente, que os catadores precisam de um 

programa que os valorize pois o lixo que retiram do meio ambiente, economizam do outro lado não precisando 

pagar  para a coleta, que é importante verificar e criar política pública para dar destinação desse resido para 

valorizar as pessoas que retiram e fazem essa coleta e comenta que poderiam destinar recurso para auxiliar 

essas pessoas que coletam o lixo, comenta estar observando outras cidades que tem programas importantes e 

pretende encaminhar uma moção de sugestão legislativa para que haja uma preocupação maior do município 

nesse sentido para incrementar políticas públicas que valorizem essas pessoas e eduque a população para que 

não tenham que conviver com a realidade que convivem hoje, comenta que esteve pessoalmente no local e que 

sábado depois do almoço estavam fazendo limpeza do local, posteriormente alagou de novo porquê as casas 

estão construídas em cima das tubulações, que é preciso que se verifique essa questão da legalização fundiária 

para retirar essas pessoas dessas áreas de risco para que possa evitar esse tipo de situação. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta subir na Tribuna para falar de saúde, sobre a 

enxurrada dentro da UPA Santana e que foram visitar e conhecer a população mais de perto, chegando a 

conclusão que foi feito uma maquiagem no lugar de uma grande reforma naquele local que está substituindo o 

Pronto Socorro Municipal, que esse prédio tem sessenta e nove anos e não quer acreditar que não tenham 

trocado o telhado que tem um aspecto antigo e velho, que isso seria irresponsabilidade, um telhado antigo em 

um local tão importante, que a UPA  Santana está aguardando as credenciais para atender como UPA, que está 

tudo errado e não houve uma previsão de governos passados nem uma estratégia convincente, a conversa é que 

houve um reparo imediato e haverá outros, quando o que se precisa fazer é uma reforma, e se sentiu em um 

ambiente claustrofóbico, apertado e mau arejado que não tem como continuar sendo a única opção central 

como pronto socorro que os profissionais se desdobram porém não encontraram uma resposta que os convença 

que haja solução para o UPA Santana. Informa que hoje na UPA Santana os médicos são terceirizados, mas se 

pretende que tudo ali seja terceirizado, que no dia 31 de maio foi feito Audiência Pública onde foi feito fala 

que criticou a terceirização, que receiam que sucateiem os prédios para justificar a terceirização, que quando 

se terceiriza uma atividade fim, é não querer lidar com sua obrigação, retirando a responsabilidade em uma 

saída covarde. Que não podem permitir que essa lógica do sucateamento para justificar terceirizações se 

mantenham em serviços essenciais, que são responsabilidade do município, do estado e governo federal não 

podendo empurrar para a iniciativa privada uma responsabilidade tão séria. Concede parte a vereadora Joce 

Canto (PSC), que comenta que a UPA Santana é uma obra eleitoreira, que o ex-prefeito Marcelo Rangel 

anunciou junto com a prefeita Elizabeth a abertura da UPA Santana, fizeram uma maquiagem, que a alguns 

meses atrás caiu uma parte do gesso, que não possui credenciamento de UPA foi dado abertura no processo 

mas não tem credenciamento de UPA, comenta que tem a Ala Amarela no Pronto Socorro com cerca de 

quarenta leitos que poderia estar atendendo essas pessoas que ficam nos corredores do UPA  Santana, que as 

pessoas  ficam internadas esperando vagas na central de leito, questiona a Vigilância Sanitária se irão fechar a 

UPA Santana e deixar os pacientes nos corredores enquanto os servidores estavam puxando agua, se vão agir 

ou foi apenas no Pronto Socorro? Com a palavra novamente a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta 

que ontem viu uma moça sentada no corredor dentro da UPA Santana, que há solução, se resolver a questão da 

saúde em detrimento de outros gastos como número excessivo de cargos comissionados na prefeitura, gastos 

excessivos em publicidade e outros gastos, informa que o Mandato Coletivo fez requerimento para saber quanto 

foi gasto com o cantor bolsonarista Gustavo Lima em seu show, que em alguns municípios algo está muito 

errado e querem saber se com esse cantor sertanejo bolsonarista com seu contrato também não tiveram algumas 

irregularidades, comenta que podem desconfiar e buscarão saber. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA(SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 
 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 08/06/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 368/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor DÉLCIO JOSÉ BEVILAQUA. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 
Projeto de Lei Ordinária nº 52/2022: 
Promove alterações na Lei nº 10.408, de 03/11/2010, conforme especifica. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 119/2022: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 8.905.231.35, e dá outras 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 143/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 52.217,88, e dá outras 

providências. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DA VEREADORA JOCE CANTO 

Projeto de Lei Ordinária nº 184/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor LUIZ EDUARDO PASTURZAK 

PARUCKER DA SILVA. 
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PARECERES:  CLJR   - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 18 Votos 

Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

                         CECE - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado - 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 256/2021: 

Denomina de JOSÉ KANAWATE a Rua nº Sete, Bairro Uvaranas, entre a Rua Manoel Marques e a Rua Serra 

do Cadeado, nesta cidade. 

  

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

18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

 

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

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Projeto de Lei Ordinária nº 300/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MARCILIO MIGUEL SCHUERZOSKI. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CECE    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado - 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA 

Projeto de Lei Ordinária nº 45/2022: 
Declara de utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃO CAMPOS GERAIS FUTSAL (ACGF), com sede 

nesta cidade. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CECE    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado - 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 90/2022: 
Altera a lei nº 14.159, de 21/12/2021, e a legislação correlata. 
  

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

Votação Nominal – Aprovado - 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
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EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Poder Executivo 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
                         COSPTTMUA - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado - 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 121/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 70.000,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 131/2022: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 80.000,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado - 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções  
______________________________________________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 255/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSOS 

A Marcos Ferreira Faixa preta 1° grau de Jiu Jitsu pelo relevante trabalho através das artes marciais em nosso 

município. 

  

Nº 256/2022 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimidt, para que 

seja reativado e devolvido a comunidade em caráter definitivo o destacamento de GCM (Guarda Civil 

Municipal) no Distrito de Guaragí. 

  

Nº 257/2022 dos Vereadores JOCE CANTO e MISSIONÁRIA ADRIANA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Msc.Giorgia Enrietti Bin Bochenek ,   a primeira   mulher  Presidente  da Associação Comercial de 

Ponta Grossa-Pr,reconhecendo inclusive toda sua brilhante  trajetória acadêmica, sua dedicação em realizar 

diversos cursos de aperfeiçoamento, sendo detentora do título de Mestre  em Sociologia- Relações de Trabalho, 
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Desigualdades Sociais e Sindicalismo pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e portanto 

merecedora dos mais sinceros aplausos. 

  

Nº 258/2022 dos Vereadores CELSO CIESLAK e FELIPE PASSOS, Os Vereadores infra-assinados, nos 

termos dos arts. 115 e 116 do Regimento Interno, requerem à Mesa Executiva, após a manifestação do Soberano 

Plenário, seja enviada a presente  

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que 

Sua Excelência gestione junto ao Poder Executivo Federal, na pessoa do EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

MINISTRO DA EDUCAÇÃO VICTOR GODOY VEIGA no sentido de deferimento do processo 

23000.013586/2020-20 com referência  no processo relacionado 23000.003633/2022-99. 

  

Nº 259/2022 dos Vereadores CELSO CIESLAK e FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Deputada Federal ALINE SLEUTJES, para que Sua Excelência gestione junto ao 

Poder Executivo Federal, na pessoa do EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DA EDUCAÇÃO 

VICTOR GODOY VEIGA no sentido de deferimento do processo 23000.013586/2020-20 com referência  no 

processo relacionado 23000.003633/2022-99 

  

Nº 260/2022 dos Vereadores CELSO CIESLAK e FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APELO 

Ao Excelentíssimo Senhor Deputado SANDRO ALEX, para que Sua Excelência gestione junto ao Poder 

Executivo Federal, na pessoa do EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DA EDUCAÇÃO VICTOR 

GODOY VEIGA no sentido de deferimento do processo 23000.013586/2020-20 com referência  no processo 

relacionado 23000.003633/2022-99 

  

Nº 261/2022 dos Vereadores CELSO CIESLAK e FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APELO 

Ao Excelentíssimo Senhor Governador CARLOS ROBERTO MASSA JÚNIOR, para que Sua Excelência 

gestione junto ao Poder Executivo Federal, na pessoa do EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DA 

EDUCAÇÃO VICTOR GODOY VEIGA no sentido de deferimento do processo 23000.013586/2020-20 com 

referência  no processo relacionado 23000.003633/2022-99 

  

Nº 262/2022 dos Vereadores CELSO CIESLAK e FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APELO 

Ao Excelentíssimo Senhor Senador ORIOVISTO GUIMARÃES, para que Sua Excelência gestione junto ao 

Poder Executivo Federal, na pessoa do EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DA EDUCAÇÃO 

VICTOR GODOY VEIGA no sentido de deferimento do processo 23000.013586/2020-20 com referência  no 

processo relacionado 23000.003633/2022-99 

  

Nº 263/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione a revisão e a 

retificação na Lei de criação da Gratificação de Responsabilidade Técnica - GRT para os Contadores 

pertencentes aos servidores do quadro efetivo da Prefeitura de Ponta Grossa.  

  

Nº 264/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Artista Visual Celso Parubocz. 
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Nº 265/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao curso de Direito da Unisecal, pelo programa de extensão Direito Popular Brasileiro, na pessoa do 

professor Dr. Aknaton Tozek Souza e demais organizadores. 

  

  

  

Nº 266/2022 dos Vereadores EDE PIMENTEL e GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Marcelo Aparecido de Barros, Professor Careca, pelo belo trabalho social e cultural desenvolvido 

em prol da comunidade pontagrossense, através da Central Única das Favelas - CUFA e do Barracão Social do 

Careca. 

  

Nº 267/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APELO 

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

que seja realizada a prorrogação da concessão do Shopping Popular (Paraguaizinho) pelo período de 02 anos 

para que seja mantido o meio de renda das mais de 200 famílias que dependem do local direta ou indiretamente 

  

Nº 268/2022 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APELO 

Ao Excelentíssimo Governador do Estado do Paraná, Senhor CARLOS ROBERTO MASSA e ao digníssimo 

Secretário de Saúde do Estado do Paraná, Senhor CÉSAR NEVES, para que realize um mutirão de cirurgias 

conforme citado abaixo.  

Total de Moções Aprovadas – 14 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereadoras Joce Canto (PSC) e Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 

Vereadores Celso Cieslak (PRTB) e Felipe Passos (PSDB) - 5 

Vereadores Ede Pimentel (PSB) e Geraldo Stocco (PSB) - 1 
 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1278/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 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, providências objetivando a manutenção, reparo da iluminação, 

limpeza, poda de árvores e pinturas da Praça Dom Antônio Mazzaroto assim como de seu parque infantil (local 

onde acontece a feira do Produtor), localizada no Jardim Carvalho. 

  

Nº 1279/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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 com patrolamento e 

fresagem da Rua Rosa Gobor Solda, Lagoa Dourada I - Neves. 
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Nº 1280/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, objetivando providências para a manutenção e tapa buracos da 

Rua Theodoro Pinheiro Machado, Vila Baronesa- Jardim Carvalho 

  

Nº 1281/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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, que determine 

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção da Rua: Adolfo Lamenha de 

Siqueira Filho, Bairro: Colônia Dona Luiza/ Oficinas 

  

Nº 1282/2022 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 

suaExcelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando à 

limpeza e roçagem do mato da área pública, localizada na  Rua Neci Nunes Ferreira com a Rua Dora  Logulo 

Vargas - Lagoa Dourada 

  

Nº 1283/2022 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 com cascalhamento, manilhamento e patrolamento na Rua Kleber Justus, esquina com Rua Jaime 

Reis - Vila Peixoto, Ronda. 

  

Nº 1284/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar a desobstrução de bueiro que 

está localizada na rua Guilherme Augusto Jansen esquina com a rua Maria Ângela Caldas, Jardim Paraíso, 

Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 1285/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, objetivando providências para manilhamento e demais 

manutenções necessárias na Rua Kleber Justus, Vila Peixoto, Ronda. 

  

Nº 1286/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO  

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, que determine 

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção e Operação tapa buraco na Rua: 

Marechal Rondon no trecho entre a  Alvares Cabral até a Rua: Maurício de Nassau  Bairro: Nova Rússia 

  

Nº 1287/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO  

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

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar estudos para implantação de 

uma parada de ônibus na rua Sabaudia em frente ao n.º 708 , Vila Palmeirinha, Boa Vista, nesta cidade. 

  

  

  

Nº 1288/2022 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 realização de adequação pinturas nas faixas 

de rolamento, cruzamentos, interseções, estacionamentos para a Rua Nicolau Kluppel Neto em toda a sua 

extensão, esta situada no Bairro do Santa Paula. 

  

Nº 1289/2022 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 estudos e viabilidade técnica e 

implementação para adequação de galerias de águas pluviais, e aplicação de pavimento asfáltico para a Rua 

Laudelino Gonçalves entre as Ruas Paul Harris e Rotary Club, situadas no Bairro do Sabará. 

  

Nº 1290/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para adequação de trafegabilidade para 

deslocamento, na Estrada do Talco, que liga a Rodovia PR-513 - Estrada Pery Pereira da Costa, até  as 

proximidades da Cargill Agrícola, trecho rural de Ponta Grossa 

  

Nº 1291/2022 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 aplicação de pavimentação asfáltica para a 

Rua Espírito Santo, trecho este compreendido entre as ruas Minas Gerais e Olegário Maciel, localizadas no 

Bairro da Nova Russia. 

  

Nº 1292/2022 do Vereador DR. ZECA 

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 tapa buraco na Rua Tomio 

Kawamura, na Vila Estrela. 

  

Nº 1293/2022 do Vereador DR. ZECA 

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 tapa buraco na Rua João Maurício 

Faivre, CEP: 84050-354, na Vila Estrela. 

  

Nº 1294/2022 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 
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manutenção e instalação de tampas dos bueiros na Rua Araújo de Porto Alegre esquina com a Rua Marcílio 

Dias, 1780 - Nova Rússia. 

  

Nº 1295/2022 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 e Cascalhamento na 

Rua Sugismundo Romanoski Nº 53 Bairro Contorno CEP 84060-050. 

  

  

Nº 1296/2022 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 adequações de trafegabilidade, executando 

patrolamento, cascalhamanto para a Rua Athaides Grein Taques, trecho compreendido da Rua João Felde até 

a intercessão com a PR-151, situada no bairro da Boa Vista. 

  

Nº 1297/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a drenagem de capitação de águas 

pluviais, da Rua Costa Rica N° 111, a qual está localizada no bairro da Ronda. 

  

Nº 1298/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a construção de obra de contensão 

da erosão causada por arroio existente nos fundos da Rua Barão de Capanema, n. 883, Bairro das Órfãns, nesta 

cidade. 

  

Nº 1299/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Limpeza dos Bueiro e Manutenção 

de Buracos  no Conjunto Verona e Trincheira Parque Dom Pedro 2º . 

  

Nº 1300/2022 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 a colocação de travessia elevada na 

Rua Sebastião Bastos, em frente ao número 228- Bairro Lagoa Dourada, nas proximidades da Igreja 

Resgatando Almas para Jesus, nesta cidade.   

Total de Indicações Aprovadas – 23 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 4 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 2 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 3 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 5 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 2 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 2 
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Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 

___________________________________________________________________________________

___________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 07 de JUNHO de 2.022. 
  

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

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta ser simples resolver os alagamentos fazendo um 

desassoreamento do solo dos rios e arroios como ocorreu na gestão do prefeito Jocelito Canto, que é uma ação 

simples, concorda sobre a questão da educação e no governo do Jocelito Canto havia o Parque dos Mamonas 

aonde as crianças podiam trocar material reciclável dentro do parque, onde todas as crianças brincavam juntas, 

que no governo seguinte veio e acabou com o Parque dos Mamonas assim como havia tambem a coleta seletiva, 

em que caminhões tinham caixas de som orientando a população sobre a coleta seletiva. Comenta que ontem 

teve uma Audiência Pública da prestação e contas da SESA e a deputada Mabel questionou o secretário de saúde 

Cesar Augusto sobre a falta de leitos e a responsabilidade  das mortes nos últimos dias em Ponta Grossa, e 

questionou se os quinze leitos recém abertos no HUMAI são exclusivamente para Ponta Grossa, que foi 

informado que esses novos leitos são para a região contrariando o que é informado pela prefeitura, inclusive em 

campanhas publicitarias, aquelas que já foram gastos um milhão e seiscentos e tem mais para gastar, lá diz que 

quinze leitos no HUMAI são exclusivos para Ponta Grossa o que não é verdade, que devem parar de mentir para 

as pessoas. 

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

a moção 263/2022 feito a prefeita para que efetue a revisão e retificação na lei de criação de gratificação de 

responsabilidade técnica GRT para contadores pertencentes ao quadro efetivo do município de Ponta Grossa, 

que fizeram essa moção pois o plano de cargo de carreira para os contadores não é apenas um direito e tambem 

um reconhecimento da chefe do Poder Executivo, que recentemente a Câmara contemplou a aprovação do plano 

de cargos, salários e carreiras dos contadores cujo a remuneração está em pé de igualdade com os servidores, 

procuradores e engenheiros da prefeitura municipal e sabendo da complexidade da contabilidade do município 

os faz pensar sobre forma de mover esforços juntos para o reconhecimento desses profissionais, salienta apoio 

de contadores do município. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

Câmara Municipal de Ponta Grossa _ Ata da Sessão Ordinária (legislador.com.br) 

ATA DA CENTÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 

REALIZADA NO DIA OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (XVII LEGISLATURA). 

               Aos oito dias do mês de junho 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 Filipe Chociai, nesta oportunidade, 

secretariado pelos Vereadores Dr. Erick - Primeiro Secretário e Pastor Ezequiel Bueno - Segundo Secretário, 

fazendo ainda parte da Mesa dos Trabalhos o Vereador José Carlos S. Raad “Dr. Zeca” - Terceiro Secretário, 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=08/06/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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com a ausência justificada do Vereador Daniel Milla Fraccaro, se fazendo presentes, Vereadores Missionária 

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

DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Of. nº 1047/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.257. 

Of. nº 1048/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.258. Of. nº 1049/22-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.259. Of. nº 1122/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 215/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1154/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 191/22, de autoria do Vereador 

Celso Cieslak. Of. nº 384/22-GP, em atendimento a Indicação nº 32/22, de autoria  da Vereadora Missionária 

Adriana. Of. nº 386/22-GP, em atendimento a Indicação nº 34/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. 

Of. nº 701/22-GP, em atendimento a Indicação nº 141/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 705/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 146/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1079/220-GP, em atendimento 

a Indicação nº 350/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1086/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

353/22, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1088/22-GP, em atendimento a Indicação nº 354/22, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1089/22-GP, em atendimento a Indicação nº 355/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1090/22-GP, em atendimento a Indicação nº 357/22, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 1091/22-GP, em atendimento a Indicação nº 358/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

1092/22-GP, em atendimento a Indicação nº 359/22, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1094/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 360/22, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1095/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 361/22, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1096/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 363/22, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1101/22-GP, em atendimento a Indicação nº 364/22, 

de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1103/22-GP, em atendimento a Indicação nº 365/22, de autoria 

do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1104/22-GP, em atendimento a Indicação nº 366/22, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1105/22-GP, em atendimento a Indicação nº 367/22, de autoria do Vereador 

Léo Farmacêutico. Of. nº 1106/22-GP, em atendimento a Indicação nº 368/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. nº 1107/22-GP, em atendimento a Indicação nº 369/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1108/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 370/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1110/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 371/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1111/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 372/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1112/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

373/22, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1113/22-GP, em atendimento a Indicação nº 374/22, 

de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1076/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 231/22, de 

autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 1099/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 213/22, de 

autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1117/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 525/21, de autoria 

do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1124/22-GP, em atendimento a Indicação nº 375/22, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. nº 1125/22-GP, em atendimento a Indicação nº 377/22, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. nº 1126/22-GP, em atendimento a Indicação nº 378/22, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. nº 1127/22-GP, em atendimento a Indicação nº 380/22, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. nº 1128/22-GP, em atendimento a Indicação nº 381/22, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. nº 1129/22-GP, em atendimento a Indicação nº 382/22, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. nº 1131/22-GP, em atendimento a Indicação nº 383/22, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. nº 1132/22-GP, em atendimento a Indicação nº 384/22, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. nº 1134/22-GP, em atendimento a Indicação nº 385/22, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. nº 1135/22-GP, em atendimento a Indicação nº 386/22, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. nº 1136/22-GP, em atendimento a Indicação nº 387/22, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 1137/22-GP, em atendimento a Indicação nº 388/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. 

Of. nº 1138/22-GP, em atendimento a Indicação nº 389/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1139/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 390/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1140/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 391/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1141/22-GP, em atendimento a 
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Indicação nº 392/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1142/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 393/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1143/22-GP, em atendimento a Indicação nº 394/22, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1156/22-GP, em atendimento a Indicação nº 395/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Projeto de Lei nº 163/22, autoriza o Poder 

Executivo a conceder isenção ou remissão do Imposto Territorial Urbano - IPTU incidente sobre imóveis 

edificados atingidos por enchentes e alagamentos causados pelas chuvas ocorridas no Município de Ponta 

Grossa. DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 164/22, concede Título de Cidadão 

Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor BRUNO JOSÉ PROPOST. DO VEREADOR DIVO - Projeto de Lei nº 

165/22, CONCEDE Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa à Sra. Audrey Olivet Grubba. DO 

VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 269/22, dirigida à Contabilista e Catequista 

Maria Inez Krasniak Santos, pelos relevantes serviços prestados ao município de Ponta Grossa/PR. DA 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Aplauso nº 270/22, dirigida à Professora Drª Simone 

Aparecida Dupla, da disciplina de Sociologia, pela idealização e realização do Projeto: "PODER POLÍTICO E 

CIDADANIA, com as turmas dos 3° anos do Ensino Médio e Ensino Médio Integrado do Colégio Estadual 

Presidente Kennedy - Ensino Fundamental e Médio; Colégio Estadual José Gomes do Amaral - Ensino 

Fundamental e Médio e Colégio Estadual Nossa Senhora Das Graças - Ensino Fundamental e Médio. Moção de 

Aplauso nº 271/22, dirigida ao Diretor/Professor Alexandre Emrich Pinto Maia, pelo incentivo e participação no 

Projeto: "PODER POLÍTICO E CIDADANIA, da disciplina de Sociologia, com as turmas dos 3° anos do Ensino 

Médio e Ensino Médio Integrado do Colégio Estadual Presidente Kennedy - Ensino Fundamental e Médio. 

Moção de Aplauso nº 272/22, dirigida aos estudantes das turmas dos 3° anos do Ensino Médio e Ensino Médio 

Integrado do Colégio Estadual Presidente Kennedy - Ensino Fundamental e Médio; Colégio Estadual José 

Gomes do Amaral - Ensino Fundamental e Médio e Colégio Estadual Nossa Senhora Das Graças - Ensino 

Fundamental e Médio, pela atuação e participação no Projeto: "PODER POLÍTICO E CIDADANIA, sobre a 

coordenação da Professora Drª Simone Aparecida Dupla, da disciplina de Sociologia. Moção de Aplauso nº 

273/22, dirigida aos estudantes das turmas dos 3° anos do Ensino Médio Técnico, do Colégio Estadual Presidente 

Kennedy - Ensino Fundamental e Médio, pela participação no Projeto: "PODER POLÍTICO E CIDADANIA, 

sob a coordenação da Professora Drª Simone Aparecida Dupla, da disciplina de Sociologia, e atuação na Sessão 

Ordinária Simulada. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Aplauso nº 274/22, dirigida à Rádio 

Web streaming (H7 rádio Web) de Ponta Grossa,  devido ao excelente trabalho de comunicação Cristã realizado 

por ela, por meio dos sues diversos programas. A rádio é representada pelo Pastor Hélio José Barbosa, bem como 

pelos seus colaboradores. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Sugestão Legislativa nº 275/22, 

à Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Ponta Grossa, para que a Prefeitura, através das instâncias, 

estabeleça estudos no sentido de proibir, em toda a área do Município de Ponta Grossa, o plantio e a produção 

de mudas da espécie exótica Spathodea Campanulata, conforme anteprojeto de lei em anexo. DO VEREADOR 

JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 276/22, dirigida à Paulo Ricardo de Oliveira Carvalho, 

Bruno Gonçalves Ferreira e Rafael Camilo da Costa da equipe GOE ALPHA da Guarda Municipal, pelos 

relevantes serviços prestados ao município de Ponta Grossa/PR. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - 

Moção de Sugestão Legislativa nº 277/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Ponta Grossa, 

para que a Prefeitura, através das instâncias, estabeleça estudos no sentido de instituir a Política Municipal de 

Educação Ambiental e o Sistema de Educação Ambiental no Município de Ponta Grossa, conforme consta do 

anteprojeto abaixo. Moção de Sugestão Legislativa nº 278/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita do Município 

de Ponta Grossa, para que a Prefeitura, através das instâncias, estabeleça estudos no sentido de implantar o 

funcionamento em horário noturno dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) mantidos pelo Poder 

Público Municipal, e Centros de Educação Infantil (CEIs) mantidos por entidades de caráter comunitário, em 

parceria com o Poder Público Municipal, conforme anteprojeto de lei em anexo. DO VEREADOR DANIEL 

MILLA FRACCARO - Requerimento nº 243/22, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente 

sessão (08/06/22) por motivos pessoais. Finda a leitura do Expediente, manifestaram-se solicitando questão de 

ordem os Vereadores Dr. Erick, reivindicando um minuto de silêncio em razão do falecimento de sua tia avó 

Palmira de Oliveira, a qual foi por muitos anos zeladora do Olho D´Água São João de Maria, estendendo seus 

sentimentos também ao passamento de seu primo Ali Bark; Geraldo Stocco, também para reivindicar um minuto 



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 
 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  

 

de silêncio pelo passamento da Ciclista Marília do Amaral que teve sua vida ceifada em acidente o Bairro de 

Oficinas, onde o autor do atropelamento evadiu-se do local sem prestar socorro. Anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - Se manifestaram: VEREADOR GERALDO STOCCO: Iniciou comentando as 

comemorações da Liberdade da Imprensa, essa semana, destacando haver falado várias vezes o fato de até não 

concordar com manifestações de algum parlamentar ou outra pessoa, mas sempre defende o direito de falarem. 

Acredita que a partir do momento que caminharem para censuras e processos a quem exerce seu direito à 

manifestação, estarão caminhando para uma ditadura para lados opostos da democracia. Quanto as CPIS que 

estão acontecendo, fica feliz pelo fato de quase todos os parlamentares estarem se esforçando e fiscalizando, 

considerando muito bom. Mais uma vez falou da questão da saúde, relatando que esteve segunda feira 

presenciando situação alarmante na cidade, recordando no final de 2020 onde o ex-prefeito Marcelo Rangel fez 

de tudo para anunciar a abertura da UPA SANTANA ainda no período eleitoral, para mostrar-se preocupado 

com a saúde e hoje o resultado se apresenta, com a mesma sem ao menos ter credenciamento para funcionar 

como se deve, entendendo que deve ser caracterizado como um estelionato eleitoral, só nisso vê o erro que na 

gestão passada a prefeita que fazia parte e estava envolvida, fez, cuja resposta que viu e a RPC enviou à 

prefeitura, indagando os motivos de haver sofrido inundações em seu interior, que foi em razão da chuva intensa. 

Afirmou ser uma situação lamentável na cidade, recordando que à um mês aproximadamente realizaram reunião 

junto à mandatária, onde nada viu até então, a não ser promessas falsas de reformas nas UBS, pagando milhões 

em propaganda em horário nobre, enquanto que as obras anunciadas não passam de reforma, troca de janela, 

porta, aí por diante. “Estão brincando com a população”. Entende que reforma compreende a construção de 

prédio novo, ampliação com novos leitos, novo espaço para atendimento. Cumprimentou pela presença do ex-

vereador Rudolf Polaco, lembrando de projeto que elaborou junto com o mesmo, objetivando a fiscalização desta 

Casa. Ede Pimentel em aparte, lembrou, que semana passada esteve junto à prefeita onde a mesma anunciou as 

unidades de saúde e sobre o Posto de Olarias, o qual não esqueceu, tendo citado Julio Küller, Paulo Balansin e 

seu nome como representantes, prometendo que dia vinte de junho inaugurará o mesmo e já abrirá licitação para 

construção de novo posto. Está assim aguardando, esperando que tenha efetividade nessa notícia. Joce Canto 

também em aparte, acrescentou que não são somente as unidades de saúde e UPAS que estão ficando alagadas, 

tendo recebido material com fotos de uma escola modelo na cidade, Djalma de Almeida César, de Olarias, que 

fica alagada em dias de chuvas intensas, necessitando manutenção em suas calhas e telhados. Geraldo, retomando 

informou que hoje ocorrerá a primeira reunião da CPI DA SAÚDE, onde farão os encaminhamentos à Prefeitura 

indagando ao que não está acontecendo e também ao que está acontecendo na saúde da cidade. Na hora de 

conversar, não abrem diálogos, sem aceitar sugestões que fez, há um mês, como instalação de tendas nas UPAS 

e UBS para abrigar as pessoas que ficam à espera e ainda quanto ao albergue noturno. O Senhor Presidente 

registrou também suas boas vindas ao Ex-Vereador Rudolf Polaco em visita à Casa. VEREADOR JULIO 

KÜLLER: Agradeceu o Secretário de Planejamento Henrique Pitella pelo seu grande trabalho frente à Pasta, se 

desdobrando junto à sua equipe para organizar a cidade no sentido de obras de asfaltamento. Lembrou que na 

data de ontem anunciou mais de dez milhões de reais que irá deixar tanto a Vila Cipa quanto a Vila Pina com 

suas ruas asfaltadas. Com o pedido deste vereador, informou ainda que irá iniciar licitação objetivando cem por 

cento de asfalto às essas vilas, sendo promessa da Senhora Prefeita que tem cumprido com ajuda dos vereadores 

que aprovaram o FINISA que hoje está se tornando realidade. Outro assunto, para criticar cidadão que tem 

utilizado sua rádio para falar a respeito dos moradores de rua, sem saber o que está falando, dizendo que não 

precisa as pessoas alimentarem e cuidarem os que se encontram em situação de rua, atribuindo como hipócrita, 

dificuldade de entendimento, visto que já foi prefeito da cidade e agora usa seu canal de comunicação para 

difamar, desmerecer pessoas que fazem diariamente seu ministério, levando alimentação aos que mais precisam. 

Lembrou que em seu mandato não tomava tal atitude, desejando que o mesmo vá ao local, para se sensibilizar à 

situação em que passam a população de rua. Comentou a respeito da moção de apelo 268/22, solicitando o voto 

dos demais pares, dirigida ao Excelentíssimo Governador do Estado Carlos Roberto Massa e ao Digníssimo 

Secretário de Saúde do Paraná, Senhor César Neves, objetivando a realização de um mutirão de cirurgias 

pequenas e que não são realizadas, relatando existir 140 pessoas esperando laqueadura, 160 com incontinência 

urinária, 47 com cisto no ovário, 13 para fazer curetagem, 142 com prolapso de bexiga e útero, 426 esperando 

vasectomia, 62 com glaucoma, 565 com cataratas, além de oftalmo pediátrico, 69, apenas de Ponta Grossa, 
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dizendo ser dever dos parlamentares buscar solução nesse sentido. Em aparte, Missionária Adriana 

complementou destacando que se não houver junção de forças, considerando ser somente da cidade, fazendo 

idéia do quanto será essa espera à nível do Estado, esperando assim sensibilidade do Senhor Governador e 

Secretário de Saúde, para que escutem o clamor. Paulo Balansin, comungando do pensamento, destacando que 

depois que o Dr. Everson Krhun se desligou do Hospital Regional, nunca mais ocorreu mutirão, fazendo mais 

de dois anos que não realizam nada nesse sentido, não sabendo o interesse do atual diretor. Julio Apelou para 

que os parlamentares cobrem também de seus deputados estaduais e federais, entendendo a necessidade de 

alguém que levante essa bandeira, isso sem falar da lista de especialidades que não caminha. VEREADOR 

IZAIAS SALUSTIANO: Solidarizou-se com o Vereador Julio Küller, dizendo que dá total apoio na bandeira 

que levantou, continuando na mesma direção lembrando que especialidades de alta e médica complexidade são 

primeiramente obrigação e dever do estado, onde tem visto nos últimos anos que os recursos para a saúde não 

estão sendo suficientes. Disse que o Secretário informou que desde 2.020 nenhum real vem a nível estadual, não 

obstante haverem sido encaminhados recursos para o Hospital Santa Casa e Bom Jesus, obviamente que atendem 

pelo SUS cada um na sua especialidade, mas não vêm para o caixa do Município, vendo a cada dia se agravar 

os problemas à nível de alta e média complexidade, falta de leitos, transferências, e até no transporte e 

alimentação das pessoas apresentam dificuldades. Citou que hoje a questão da pandemia não serve mais como 

justificativa, passados dois anos, onde as pessoas que tinham doenças degenerativas, como exemplo cataratas já 

estão ficando cegas. Os que estavam na reunião à nível de saúde, realizada na Prefeitura puderam também 

observar que o  Diretor da 3ª Regional de Saúde Robson Xavier disse que nos próximos dias serão selecionados, 

através da Fundação Municipal de Saúde, duzentas e vinte cirurgias de cataratas, após habilitação e 

encaminhamentos, não sabendo se é o suficiente, porém já é alguma coisa, esperando que essas pessoas sejam 

contempladas. Tem também a questão das emendas impositivas que encaminharam através desta Casa, cujos 

recursos não têm especialistas para receberem as consultas, faltando também profissionais. Outra bandeira, pré-

eleitoral, onde irão escolher deputados estaduais e federais, precisando entender, do seu ponto de vista, que o 

fato de votar em candidatos da cidade para aumentar a representatividade de acordo com a realidade. Informou 

que no dia cinco de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, e tiveram recentemente situação 

que está diretamente ligado à essa questão, citando as inundações dos arroios que cortam a cidade. Colocou que 

na região da Boa Vista, Madureira ocorreram por dois momentos alagamentos, onde prefeitura tinha realizado 

limpeza e pessoal da defesa civil e meio ambiente estiveram no local, porém precisa chamar atenção para 

políticas públicas que visem retirar o lixo do meio ambiente, onde a população tem papel importante nesse 

sentido para não ocorrer inundações. Disse ainda que a população tem responsabilidade com a destinação correta 

dos resíduos gerados, precisando ser conscientizada a respeito desse tema, com políticas públicas e educação. 

Embora tenha o programa do Feira Verde, não está sendo suficiente, precisando ser ampliado -, os catadores 

precisam também ter maior atenção com o desenvolvimento de programa para valorizá-los na coleta. Pensa que 

deva ser destinado até recurso para auxiliá-los no dia a dia, considerando que fazem com que o Município 

economize. Assim, pretende encaminhar Moção de Sugestão Legislativa, para educar o povo de maneira correta. 

Precisando ainda regularização fundiária para retirar essas pessoas que se encontram residindo nas areas de risco. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Novamente para falar sobre saúde, lembrando que anteontem após a 

enxurrada dentro da UPA SANTANA, foi visitar para conhecer a população mais de perto após o episódio, 

concluindo, após conversar com a equipe administrativa, que foi feito maquiagem no lugar de grande reforma, 

levando em conta que está substituindo o PSM. Fez pesquisa nesse sentido, sabendo que o prédio tem 69 anos, 

tendo sido construído em 1953, não querendo acreditar que não tenha sito trocado o telhado desde então, senão 

não teria outra denominação que não atribuir irresponsabilidade dos gestores. Lembrou quer antes acolhia 

maternidade, depois Hospital Unimed e por fim UPA SANTANA que ainda não tem credenciais para assim 

atender. Destacou que o Pronto Socorro não tem credencial para ser pronto socorro. Não houve previsão de 

governos passados e não está havendo estratégia convincente por parte do atual: da prefeita e sua equipe. O que 

precisa fazer é reforma no telhado, sem falar que se sentiu em ambiente claustrofóbico tanto para trabalhadores 

e pacientes, apertado, mal arejado, não tendo como continuar como única condição central como Pronto Socorro 

ou UPA, defendendo os profissionais que se desdobram para melhor atender. Não está conseguindo enxergar 

como otimismo a UPA SANTANA, onde médicos são terceirizados e se pretende terceirizar todos os serviços 
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prestados. Lembrou que no último dia 31 de maio ocorreu audiência pública da saúde, ocasião em que João 

Stefaniak fez fala criticando a terceirização, seu receio é que se sucateiem os prédios para justificar essa 

providência, no sentido de se manter serviços essenciais que é de responsabilidade do Governo do Estado. Em 

aparte, Joce Canto somou-se, falando da UPA SANTANA qualificando como obra eleitoreira, onde Marcelo 

Rangel anunciou junto com Elizabeth, fazendo uma maquiagem, alguns meses atrás havia também caído uma 

parte do gesso. Comentou ainda que a mesma não tem credenciamento de UPA, sendo Pronto Atendimento do 

Pronto Socorro que também está fechado. Lembrou existir a ala amarela no PSM com cerca de e quarenta leitos 

que poderia estar atendendo essas pessoas que ficam aguardando em corredores dentro da UPA SANTANA. 

Afirmou ainda que se fosse UPA, como deveria, as pessoas somente poderiam ficar esperando por vinte e quatro 

horas, à espera de vagas na central de Leitos. Perguntou à Vigilância Sanitária que solicitou o fechamento do 

PSM, agora, vão fechar também a UPA SANTANA, deixando pacientes nos corredores se molhando e os 

servidores puxando água com baldes e rodos. Josi do Coletivo finalizou dizendo que se forem diminuídos os 

números de comissionados, gastos excessivos com publicidade e outros gastos que o Mandato Coletivo elaborou 

requerimento para saber quanto foi gasto com o cantor bolsonarista Gustavo Lima, com seu show, em alguns 

municípios algo está errado, desconfiando que o contrato com o mesmo, pode existir irregularidade. Finda a 

Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE 

LEI Nº 368/21 (Vereador Julio Küller), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor 

DÉLCIO JOSÉ BEVILAQUA: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso 

Cieslak, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, 

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

Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Daniel Milla 

Fraccaro. PROJETO DE LEI Nº 52/22 (Vereador Paulo Balansin), promove alterações na Lei nº 10.408, de 

03/11/2010, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 

Celso Cieslak, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo 

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

Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Daniel 

Milla Fraccaro. PROJETO DE LEI Nº 119/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 

adicional especial no valor de R$ 8.905.231,35, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis 

dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, 

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

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

justificada da votação do Vereador Daniel Milla Fraccaro. PROJETO DE LEI Nº 143/22 (Poder Executivo), 

autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 52.217,88, e dá outras 

providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, 

Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias 

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

Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Daniel Milla 

Fraccaro. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 184/21 (Vereadora Joce Canto), concede Título 

de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor LUIZ EDUARDO PASTURZAK PARUCKER DA SILVA: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, Ede Pimentel, 

Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da 

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

aprovada a solicitação verbal do Vereador Paulo Balansin, ficando justificada a sua ausência na votação do 

referido projeto. Fica ainda registrada a ausência justificada da votação do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Foi 

ainda APROVADA a Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com 

votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor 

Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce 

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

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Daniel Milla Fraccaro. PROJETO DE LEI Nº 256/21 

(Vereadora Josi do Coletivo), denomina de JOSÉ KANAWATE a Rua nº Sete, Bairro Uvaranas, entre a Rua 
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Manoel Marques e a Rua Serra do Cadeado, nesta cidade: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação 

apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

Adriana, Celso Cieslak, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, 

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

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

Vereador Daniel Milla Fraccaro. PROJETO DE LEI Nº 300/21 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno), concede 

Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MARCÍLIO MIGUEL SCHUERZOSKI: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, Ede Pimentel, 

Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da 

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

Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Daniel Milla Fraccaro. PROJETO DE 

LEI Nº 45/22 (Vereador José Carlos S. Raad - Dr. Zeca), declara de utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃO 

CAMPOS GARAIS FUTSAL (ACGF), com sede nesta cidade: APROVADO, ficando registrada a justificativa 

da votação do Vereador Daniel Milla Fraccaro. PROJETO DE LEI Nº 90/22 (Poder Executivo), altera a Lei nº 

14.159, de 21/12/2021, e a legislação correlata: APROVADA, com a inclusa EMENDA MODIFICATIVA, de 

autoria do Poder Executivo, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, 

Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias 

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

Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Daniel Milla 

Fraccaro. PROJETO DE LEI Nº 121/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional 

especial no valor de R$ 70.000,00, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe 

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

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

do Vereador Daniel Milla Fraccaro. PROJETO DE LEI Nº 131/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo 

abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 80.000,00, e dá outras providências: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel 

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

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

ausência justificada da votação do Vereador Daniel Milla Fraccaro. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 255/22, do Vereador Leandro Bianco; 256/22, do Vereador Julio Küller; 257/22, 

dos Vereadores Joce Canto e Missionária Adriana; 258, 259, 260, 261, 262/22, dos Vereadores Celso Cieslak e 

Feliep Passos; 263/22, do Vereador Felipe Passos; 264/22, do Vereador Ede Pimentel; 265/22, do Vereador 

Geraldo Stocco; 266/22, dos Vereadores Ede Pimentel e Geraldo Stocco; 267/22, do Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno; 268/22, do Vereador Julio Küller e Indicações nºs 1278, 1279, 1280, 1285/22, do Vereador Paulo 

Balansin; 1281, 1286/22, do Vereador Izaias Salustiano; 1282, 1283, 1294/22, da Vereadora Joce Canto; 1284, 

1287/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 1288, 1289, 1290, 1291, 1296/22, da Vereadora Missionária Adriana; 

1292, 1293/22, do Vereador Dr. Zeca; 1295, 1299/22, do Vereador Ede Pimentel; 1297/22, do Vereador Leandro 

Bianco; 1298/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 1300/22, do Vereador Celso Cieslak. Foi aprovada a solicitação 

de justificativa de ausência do Vereador Julio Küller à Moção de Aplauso nº 265/22. Fica ainda registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Daniel Milla Fraccaro às proposições apreciadas em discussão 

única. O Vereador Geraldo Stocco reivindicou a colocação na Ordem do Dia, do Projeto de Lei nº 245/20, de 

sua autoria. Manifestram-se em Questão de Ordem: Vereador Izaias Salustiano, para comunicar os integrantes 

da CPI instituída através do Requerimento nº 178/22, a respeito de reunião deliberativa amanhã as quatorze horas 

na Sala das Comissões. Celso Cieslak, comunicando aos componentes da CPI DA SAÚDE sobre reunião no 

Plenário, logo após o término da sessão. Divo, para agradecer a presença do Ex-Vereador Sargento Guiarone. 

Pastor Ezequiel Bueno, chamando atenção a um equívoco cometido na Moção nº 267/22, de sua lavra, onde irá 

refazer a mesma, cujo assunto refere-se ao Paraguaizinho, solicitando a todos os vereadores que assinem consigo. 

Inscreveram-se para se manifestar no horário do PEQUENO EXPEDIENTE: Joce Canto - Para comentar a fala 

do Vereador Izaias Salustiano, quando o mesmo discorreu sobre alagamentos, apontando como solução o 
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desassoreamento de rios, córregos e arroios, lembrando que na gestão de Jocelito Canto, em apenas um mês foi 

realizado esse trabalho em todos da cidade, onde tinha situação preocupante no final da Vila Cipa, em que casas 

ficavam alagadas e após essa providência, nunca mais ocorreu, entendendo ser simples, bastando utilizar uma 

máquina do Parque de Máquinas. Concorda também com o mesmo quanto a questão de educação ambiental, 

lembrando que naquela ocasião existia o Parque dos Mamonas, onde crianças podiam trocar material reciclável 

por uma entrada e não tinha diferenciação entre classes, brincando crianças pobres junto com as ricas e o governo 

seguinte acabou com o mesmo, e ainda existiam coletas seletivas, com caminhões anunciando através de caixas 

de som, orientando a população como faziam essas coletas. Informou que em data anterior ocorreu audiência 

pública de prestação de contas da SESA, ocasião em que a Deputada Mabel Canto questionou ao Secretário de 

Saúde César Augusto sobre a falta de leitos e responsabilidade das mortes nos últimos dias em Ponta Grossa, 

também questionou se os quinze leitos recém abertos no HUMAI são para nossa cidade, onde o secretário 

interino inclusive, disse que está acontecendo pacto para que essas sejam para o Município, no entanto 

manifestou que esses são para toda a região, contrariando o que a prefeita disse em campanha publicitária, que 

são exclusivos para Ponta Grossa, ficando provado que não são verdades, conforme as palavras daquele 

secretário. Acredita que a gestora municipal está assim enganando o povo, uma vez que esses leitos anunciados 

pela mesma são para toda a região e não somente para Ponta Grossa. VEREADOR DR. ERICK, passando a 

palavra ao Vereador Felipe Passos: o qual comentou a respeito da Moção de Apelo nº 263/22, de sua autoria, 

dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine a revisão e a retificação na Lei de 

Criação da Gratificação de Responsabilidade Técnica - GRT para os contadores pertencentes aos servidores do 

quadro efetivo da Prefeitura de Ponta Grossa. Pensa que essa providência além de ser direito, também deva ter 

reconhecimento por parte da Chefa do Poder Executivo, dada a importância de tais profissionais no quadro 

efetivo, lembrando que esta Casa contemplou recentemente os de seu quadro, estando em pé de igualdade aos 

dos Procuradores, Auditores e Engenheiros da PMPG. Salientou o apoio de vários contadores do Município, 

ressaltando a presença do Contador Josni, que sabe das dificuldades de diversos locais da prefeitura que precisam 

da pessoa do contador e que se fazem na humildade pedindo reconhecimento da prefeitura a seus próprios 

direitos. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando 

outra em caráter ordinário para segunda-feira, dia treze do mês em curso, no horário regimental, cuja Ordem do 

Dia estará à disposição via rede de computadores, além de estar publicada no Diário Oficial do Município. Eu, 

Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, supervisionei a redação da presente Ata a qual segue assinada por mim, 

pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em oito de junho de dois mil e vinte e 

dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENT 
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