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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 21/02/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=21/

02/2022 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: n/a 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANO): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO (AVANTE): Pede a Deus que conduza a vida com sabedoria 

e graça, comenta sobre orientar e fiscalizar o Poder Executivo, comenta que esteve no último dia 9 esteve em 

Curitiba e esteve junto com os praças da polícia militar e alguns oficiais, foi ao gabinete de alguns deputados 

para pedir apoio para os policiais militares reivindicando, e faz apelo por solicitar direitos adquiridos, sete anos 

sem reajuste na corporação, comenta sobre a valorização dos policiais e comenta não entender o que o 

secretário de segurança falou sobre a corporação, comenta não entender falas do Secretário de Segurança sobre 

a corporação mas pede a sensibilidade do governador do estado para que debruce em cima da tabela que deve 

ser organizada e reajustada, que está pedindo valorização e respeito para com a Policia Militar do Estado do 

Paraná, reforça apoio aos membros da corporação, concede parte ao vereador Celso Cieslak (PRTB), 

parabeniza a fala e que faz seis anos que governador não dá reposição para os funcionários, principalmente da 

segurança, e nesses seis anos a inflação delapida o salário dos policiais, com a palavra novamente o vereador 

Pastor Ezequiel Bueno (AVANTE), comenta  sobre a educação, e que iniciara debate, que existe mais de mil 

pessoas que fizeram abaixo assinado sobre o tempo integral das escolas municipais, comenta que iniciara esse 



 

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

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

debate na Casa, comenta que lamentavelmente na cidade de Curitiba uma igreja foi invadida, reforça ser 

totalmente a favor da liberdade religiosa, reforça respeito a todas as religiões e líderes religiosos, comenta sobre 

a inviolabilidade da liberdade de crença religiosa, concede a palavra para a vereadora Missionária Adriana 

(SOLIDARIEDADE), que comenta que respeitar a igreja é respeitar a lei, reforça apoio a fala, com a palavra 

novamente o vereador Pastor Ezequiel Bueno (AVANTE), reforça respeito a todos os líderes e templos 

religiosos, comenta sobre lei de área de segurança em todo templo religioso, comenta saber que a intenção dos 

líderes religiosos é cuidar da família. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta sobre o projeto de lei 339/2021 que trata sobre a 

FUNEPO, comenta sobre audiência pública onde pode ouvir várias pessoas ligadas a área da comunicação e 

jornalismo, comenta apoiar essa reunião pois entende que é uma situação que merece bastante estudo e se 

analisar com cuidado que se trata da conceção da TVE, manifesta que se posiciona contrariamente à aprovação 

desse projeto, comenta sobre a extinta AMTT, que hoje já está sentindo prejuízo em relação a efetividade do 

trabalho que era realizada pela Autarquia, comenta sobre projetos que tramitam na casa como a extinção da 

CPS e Prolar, comenta que esses projetos mechem com a vida das pessoas e se deve ter responsabilidade, sobre 

a FUNEPO comenta que as outras empresas e Autarquias por sua natureza jurídica outro governante pode 

trazer de volta, mas o mesmo não acontece com a TVE, por ser concessão federal, comenta ser quase impossível 

que outro governante consiga reestabelecer a concessão, que a justificativa do projeto seria a economia, 

comenta que os servidores terão de ser realocados, e estão em situação de vulnerabilidade pois não sabem se a 

matéria seria aprovada e se fosse como seria seu trabalho, que a fala de economia não justifica pois a maior 

parte do custo é para servidores, que precisa  de gerenciamento para aproveitar melhor o que possui, comenta 

sobre o auxílio da TVE durante a pandemia, e que a pandemia ainda não acabou. Comenta que deve haver 

outro fundamento político por trás desse projeto, com base nisso ira protocolar uma moção de apelo para tentar 

fazer com que o governo municipal solicite a retirada desse projeto, que é ruim e vem na contra mão do que se 

espera da administração pública, se solidariza aos servidores que trabalham sem investimento e cuidado, 

comenta ser lastimável que não tenha dialogo e debate, mas simplesmente protocolo e que tem que analisar e 

votar de acordo com o interesse público, comenta sobre recursos utilizados em publicidade em 2021. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Solicita um minuto de silencio pelo ex-vereador Nereu Malaquias, se 

soma a fala do vereador Izaias Salustiano (PSB), em relação a TV Educativa, que na última sexta-feira houve 

426 casos de covid-19 na cidade, com 12.369 casos ativos na cidade, que a pandemia não acabou e o fim parece 

estar longe, comenta que gostaria de numerar muitos motivos para não fechar a TV Educativa, como por 

exemplo o quanto a prefeitura gasta com publicidade e alega querer economizar, ou sobre a promessa de 

implantar aulas de espanhol e inglês através da TVE, comenta sobre a importância da TV Educativa durante a 

pandemia, comenta que a imprensa noticiou sobre possíveis surtos de covid-19 nos CMEIS e escolas do 

município, comenta dados que reforçam a necessidade de se ter a TV Educativa ativa novamente, dados 

informam sobre turmas suspensas por suspeita de covid-19, comenta sobre a dificuldade e discriminação de 

alunos que não possuem acesso ao Meet, comenta que a TV Educativa teria economizado meio bilhão de reais 

se caso a prefeitura tivesse de pagar para uma TV comercial, comenta que a vacinação infantil está baixa 

possibilitando futuros surtos de covid-19, comenta sobre as vantagens da TV Educativa, e reforça que nãos e 

pode fechar a TV Educativa, concede parte a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta imaginar a situação 

que trabalhando com alunos do sexto ao terceiro ano já há essa dificuldade quem dirá os pequenos, comenta 

que a vacinação das crianças está de forma lenta, e que as crianças estão correndo perigo e se for o caso de 

fechar é necessário a tv que o Meet é elitizado e não irá ajudar as crianças. É concedida parte ao vereador Filipe 

Chociai (PV), Comenta que no ano passado com a retomada das aulas a secretaria de educação esteve na casa 

de leis e comenta que o município tem um protocolo de biossegurança construído junto com várias entidades, 

que possui certeza de que a secretaria está a disposição para explicar esse protocolo. Com a palavra novamente 

a vereadora Joce Canto (PSC), pede para que a comissão de educação fizesse visitas para ver se de fato há esses 
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surtos de covid-19 porque é uma questão grave, comenta sobre o reajuste dos professores que a prefeita disse 

que pagaria e está na hora de pagar o piso para os professores. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Comenta que mais uma vez fala de saúde, comenta trabalhar 

com saúde a mais de 20 anos e tem visto reclamações de pessoas que esperam respostas, e que as vezes fica de 

mãos atadas, comenta que se está vendo o avanço do corona vírus, e que vê a população passar por grande 

dificuldade na área da saúde, comenta sobre a falta do básico e que isso pode causar problemas grandes na vida 

do ser humano que se precisa olhar com mais carinho por esse lado, que os postos fechados cria dificuldades 

para pegar medicamentos, concede parte ao vereador Dr. Erick (PSDB), comenta que fez hoje moção de apelo 

ao executivo para que retorne os atendimentos das Unidades Básicas de Saúde, que teve servidores realocados 

frente ao covid-19, que essa situação está terrível e deve ser reavaliada, comenta sobre contratar médicos e 

enfermeira de emergência, comenta ter recebido denúncia onde foi relatado que a lavoura lateral ao residencial 

recebe pulverização de agrotóxicos, e isso causara futuramente surto de câncer na cidade. Concede parte ao 

vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), comenta saber que há problemas que devem ser solucionados 

nas se deve ressaltar as coisas boas, parabeniza a prefeita por continuar com o pagamento do adicional de 

insalubridade para os trabalhadores da saúde, com a palavra a vereadora Missionária Adriana 

(SOLIDARIEDADE), comenta sobre a reabertura dos postos e que soube que os profissionais foram realocados 

e a força tarefa já pode retornar aos postos de saúde por que lá está tranquilo, que a Unidade de Saúde 

funcionando impede esse surto, que o auge do “gripario” já passou, com a palavra o vereador Léo Farmacêutico 

(PV), comenta que olhando para a grande dificuldade pediu priorização a esse atendimento, comenta implorar 

para que seja aberto postos estratégicos para atender a população, comenta sobre os medicamentos controlados 

e que as pessoas estão tendo dificuldade para pegar a receita, se soma a moção para que se tome uma medida, 

frisa sobre o posto de saúde no Jardim Paraiso, que ano passado fez levantamento priorizando aquela região, e 

esta super carregado, comenta que isso dará folego a eles que quando fez o pedido o ano passado, quando fez 

o levantamento para a reforma do estabelecimento desde 2016 está o projeto pronto para a conclusão do posto, 

que toda vez que chove recebe vídeo das enfermeiras dizendo que está entrando água, que já fez pedido e  

projeto desde 2016 está  parado que conseguiram junto ao Deputado Backri uma emenda de 150 mil e destinou 

das emendas impositivas mais 150 mil para a reforma desse posto que tem certeza que a prefeita irá olhar com 

carinho para a região e dar uma atenção especial para aquele posto super carregado. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta o evangelho de São Joao 14, e que neste mês de janeiro e 

fevereiro centenas de adolescentes, jovens e adultos trocaram suas férias para se dedicar a obra do senhor, 

ingressando na Missão Calebe, e nesse trabalho foi feito várias revitalizações em praça, moradias reformadas 

e distribuição de lanches, estudos bíblicos e oração e que continua anunciando a volta de Jesus o Salvador, 

mostra o kit que vem junto para que esses jovens exerçam seus trabalhos, agradece aos integrantes por estar 

presidindo a comissão de Direitos Humanos, comenta que ainda não teve o privilégio de estar nessa comissão 

e conta com o apoio dos vereadores que estão junto, comenta que estará trabalhando pelas minorias, comenta 

que sobre agrotóxicos existe um estudo dizendo que o agrotóxico é o principal causador do autismo no mundo 

todo, e que os números irão multiplicar até 2050 e haverão muito ais autistas por conta do uso desenfreado do 

agrotóxico, comenta  que lei assinada ainda não foi para votação na casa de leis, concede a palavra ao vereador 

Celso Cieslak (PRTB), parabeniza o vereador anterior por ter assumido a Comissão dos Direitos Humanos, e 

que viu vários projetos que vão contra a constituição são aprovados, e sobre população que precisa de luz e 

agua e não tem e que poderia ser visto sobre fazer projeto para conceder luz e agua para essas pessoas que estão 

sem agua e luz em local a anos, com a palavra  novamente o vereador Julio Kuller (MDB), que o parabeniza 

por essa preocupação que acredita ser a preocupação de todos que a constituição garante agua como prioridade, 

que a SANEPAR tem sido acida nesse ponto e que há como legislar pois é assunto do município e que fara 

projeto que dará o direito para que as pessoas tenham agua, comenta sobre os agrotóxicos e que não se deve 

deixar que se contamine crianças e que é um dever da casa legislar a respeito, comenta que algo que entristeceu 

muito esse fim de semana foi a prisão do padrasto e da mãe suspeitos do homicídio e de uma manutenção de 
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agressividade contra jovem autista de 19 anos, que é horrível o que aconteceu antes da prisão, que já foi 

testemunhas de pessoas com deficiência que foram criadas em galinheiro e estão em lar de acolhimento em 

Ponta Grossa, que não é possível que pessoas ditas inteligentes tratem um ser humano dessa forma, e é por isso 

que estão aqui, para corrigir essas coisas e legislar em prol dos que mais precisam e sofrem, reforça assumir a 

Comissão dos Direitos Humanos com vontade de trabalhar a respeito disso. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Parabeniza a torcida Trem Fantasma por seus 13 anos, 

parabeniza seus fundadores e todos que lá estão, parabeniza a Igreja Cristã Presbiteriana que abriu as portas 

para a vacinação d as crianças no município, comenta sobre a TV Educativa, que teve audiência pública onde 

viu diversas personalidades da cidade que passaram pela TV Educativa e são grandes profissionais, comenta 

que o que mais o toca para votar contra o projeto é que não e como uma secretaria, caso feche perdera uma 

oportunidade que não será recuperada na próxima gestão, que a cidade economizou milhões por ter uma TV 

que pode oferecer educação gratuita para todas as crianças da cidade, e que deve-se investir nela, comenta que 

a TV Educativa acompanhou o operário diversas vezes e havia jornal local e que se poderia trabalhar para se 

ter programas cada vez maiores, comenta não ser uma secretaria que pode ser aberta de novo, que perderão 

sinal que tem muitas cidades sedentas por esse sinal, parabeniza a prefeita por ter falado na campanha que 

usaria a TV Educativa para aulas de inglês, espanhol etc. Comenta que conversou com a secretaria sobre um 

plano de educação financeira, comenta que deu exemplos de TVs abertas municipais como o de Apucarana, 

comenta que é algo para a cidade e para as pessoas e se extinguir jamais terá novamente, comenta ser algo 

técnico e sério, que em 2017 o ex-prefeito Marcelo Rangel tentou extinguir a TV educativa e em 2020 puderam 

oferecer educação a todas as crianças, comenta sobre o peso da decisão e manter o sinal da TV a cidade de 

Ponta Grossa. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 21/02/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

VETO 

DO PODER EXECUTIVO 

VETO À LEI Nº 14.100, que concede remissão de créditos do ISSQN e anistia das multas fiscais em favor 

dos contribuintes de que trata a Lei nº 7.570/2004 
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PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade do Veto Total 

Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis – 2 Votos Contrários - Abstenções 

 

________________________________________________________________________________ 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 291/2021: 

Altera a Lei nº 13.417, de 29/04/2019. 

Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – 1 Votos Contrários – Abstenções 

 

________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 

Projeto de Lei Ordinária nº 304/2021: 

Denomina de EMERSON LUIS MARCHINSKI a Rua nº 42, do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro 

Neves, nesta cidade. 

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

________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 308/2021: 

Institui a Política de Proteção aos Direitos da Pessoa com Câncer no Município de Ponta Grossa. 

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

________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 311/2021: 
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Proíbe a instalação de banheiros unissex nos espaços públicos e privados no âmbito do Município de Ponta 

Grossa e dá outras providências. 

Votação Nominal – Aprovado – 14 Votos Favoráveis – 5 Votos Contrários - Abstenções 

 

________________________________________________________________________________ 

DOS VEREADORES IZAIAS SALUSTIANO, DR. ERICK E LEANDRO BIANCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 315/2021: 

Institui campanha permanente de combate à importunação sexual no sistema do transporte coletivo urbano do 

Município de Ponta Grossa. 

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

________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 324/2021: 

Denomina de ORLANDO PEREIRA a Rua nº 18 do Loteamento Jardim Imperial, Bairro Cará-Cará, nesta 

cidade. 

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

________________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA 

Projeto de Lei Ordinária nº 326/2021: 

Concede Título de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Senhora SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA. 

Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

________________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

  

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

Projeto de Lei Ordinária nº 249/2021: 
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Promove alteração na Lei nº 11.233, de 27/12/2012, conforme menciona. 

  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável 

Pedido de vistas, 2 dias pelo vereador Geraldo Stocco (PSB) Aprovado – 17 Votos Favoráveis – 1Votos 

Contrários - Abstenções 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 1/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE REPÚDIO 

Em razão dos ataques realizados contra o Terreiro de Umbanda Caboclos da Lei, na cidade de Ponta Grossa. 

Invasores adentraram ao Terreiro e vandalizaram o seu interior, quebraram imagens e furtaram itens do interior 

do Terreiro, como celulares, notebook e dinheiro.  

  

Nº 2/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione  no sentido  

de estabelecer local apropriado  ´para (Salas)  Vacinação exclusivas de crianças que estejam aptas á cumprir o 

PNI (Plano Nacional de Imunização) 

  

Nº 3/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APELO 
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À Excelentíssima Senhora Prefeita para que determine, no mínimo uma vez ao mês, que o laboratório de 

exames acompanhe a equipe de saúde que atende a Comunidade de Sete Saltos de Baixo, no distrito de 

Itaiacoca.  

  

Nº 4/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Agro Pet Brasil na pessoa de Gerson Brasil por acreditar e investir em nosso município gerando 

emprego e renda. 

  

Nº 5/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a artista Fernanda Corrêa, cantora, exemplo de força feminina, que busca transmitir fé e 

esperança para as pessoas através de músicas e vídeos nas redes sociais.  

  

Nº 6/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Oswaldo Catossi, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade aos 

117 Anos de história do Club Rotary. 

  

Nº 7/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Alberto Calvet Neto, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade 

aos 117 Anos de história do Club Rotary. 

  

Nº 8/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Alcides Ivan Nunes Rocha, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em 

festividade aos 117 Anos de história do Club Rotary. 
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Nº 9/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a André Manfroi Toledo, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade 

aos 117 Anos de história do Club Rotary. 

  

Nº 10/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Antônio Carlos, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade aos 

117 Anos de história do Club Rotary. 

  

Nº 11/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Célio Santos Trecziack, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade 

aos 117 Anos de história do Club Rotary. 

  

Nº 12/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Eris Jerola, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade aos 117 

Anos de história do Club Rotary. 

  

Nº 13/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Fábio Alex Viegas, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade 

aos 117 Anos de história do Club Rotary. 

  

Nº 14/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Gilsimar Lazai, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade aos 

117 Anos de história do Club Rotary. 
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Nº 15/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Juliano Kobellache, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade 

aos 117 Anos de história do Club Rotary. 

  

Nº 16/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Luis Henrique Pramio, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade 

aos 117 Anos de história do Club Rotary. 

  

Nº 17/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Sergio Oliveira, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade aos 

117 Anos de história do Club Rotary. 

  

Nº 18/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Rubens Adão da Silva, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade 

aos 117 Anos de história do Club Rotary. 

  

Nº 19/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Wlademir Leuzenski, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade 

aos 117 Anos de história do Club Rotary. 

  

Nº 20/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando uma 

priorização ao atendimento da saúde pública municipal, especialmente em relação aos atendimentos não 

relacionados a pandemia do Corona Vírus. 

  

Nº 21/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Academia Arena Fitness por seus 15 anos de atividades. 

  

Nº 22/2022 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

À Equipe multiprofissional do Serviço de Assistência Especializada e Centro de Testagem e Aconselhamento 

de Ponta Grossa (SAE/CTA) pelo relevante serviço de atendimento a pessoas portadoras de HIV-AIDS e 

demais doenças infecciosas de toda região. 

  

Nº 23/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita para que determine a oferta de vacinação contra a Covid-19 no CRUTAC - 

Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária. 

  

Nº 24/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita para que  firme acordo de cooperação com o poder executivo do município 

de Campo Largo, no que se refere à garantia do direito à saúde dos moradores das Comunidades de Sete Saltos 

de Baixo, Sete Saltos de Cima, e demais comunidades pertencentes ao município de Ponta Grossa, localizadas 

na região limítrofe com o município de Campo Largo.  

  

Nº 25/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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Dirigida a Terezinha Pelinski da Silveira, Doutoranda do Programa de Ciências Sociais Aplicadas da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 

  

Nº 26/2022 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APELO 

A Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, para que, através 

das Secretarias responsáveis, sensibilize-se com a situação precária de saneamento básico que estão vivendo 

os moradores do conjunto Gralha Azul, no bairro Contorno, nesta cidade. Solicitando a Sanepar, o pronto 

atendimento e instalação de redes coletoras de esgoto naquela localidade.  

 Total de Moções Aprovadas – 26 

Vereador Filipe Chociai (PV) – 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) – 1 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) – 3 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) – 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) – 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) – 15 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) – 1 

Vereador Daniel Milla (PSD) – 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) – 1 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 1 

 

INDICAÇÕES 

  

Nº 179/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Porto Amazonas no seguinte trecho: da Rua Iguaraçu até o final, na Vila Cipa, nesta cidade. 

  

Nº 180/2022 do Vereador JULIO KULLER 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Rio Branco do Sul nos seguintes trechos: entre as Ruas Iguaraçu a Rua Jandaia do Sul, na Vila Cipa, nesta 

cidade. 

  

  

Nº 181/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Antonina nos seguintes trechos: entre as Ruas Engº Beltrão a rua Coronel Vivida e da Rua Porto 

Amazonas, na Vila Cipa, nesta cidade. 

  

Nº 182/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Arapoti nos seguintes trechos: entre as Ruas Tijucas do sul a rua São José dos Pinhais, na Vila Cipa, nesta 

cidade. 

  

Nº 183/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Araruana nos seguintes trechos: entre as Ruas Thaumaturgo de Azevedo a rua Engº Beltrão, na Vila Cipa, 

nesta cidade. 

  

Nº 184/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Campo Largo nos seguintes trechos: entre as Ruas Coronel Vivida a Rua Thaumaturgo de Azevedo e da 

Rua Tijucas do Sul a Rua Capanema, na Vila Cipa, nesta cidade. 
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Nº 185/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Capanema nos seguintes trechos: entre as Ruas Jandaia do Sul e Rua Campo Largo, na Vila Cipa, nesta 

cidade. 

  

Nº 186/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Coronel Vivida nos seguintes trechos: entre as Ruas Jandaia do Sul a Rua Campo Largo, na Vila Cipa, 

nesta cidade. 

  

Nº 187/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Engº Beltrão nos seguintes trechos: entre as Ruas Arapoti a Rua Araruana, na Vila Cipa, nesta cidade. 

  

Nº 188/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Bocaiúva do sul nos seguintes trechos: entre as Ruas Jandaia do Sul a Rua Campo Largo, na Vila Cipa, 

nesta cidade. 

  

Nº 189/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Florestópolis nos seguintes trechos: entre as Ruas Itambaracá até o fina, da Rua Piraquara a rua Iguaraçu 

e da Rua Campo Largo e Arapoti, na Vila Cipa, nesta cidade. 
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Nº 190/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Itambaracá nos seguintes trechos: entre as Ruas Engº Beltrão a rua Coronel Vivida e da Rua União da 

Vitória a Rua Raimundo Correia, na Vila Cipa, nesta cidade. 

  

Nº 191/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Jandaia do Sul nos seguintes trechos: entre as Ruas Rio Branco do Sul a Rua Coronel Vivida e da Rua 

Engº Beltrão a Rua Capanema, na Vila Cipa, nesta cidade. 

  

Nº 192/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Lapa no seguinte trecho: da Rua Tijucas do Sul até o final, na Vila Cipa, nesta cidade. 

  

Nº 193/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Mandaguaçu nos seguintes trechos: da Rua Desembargador Westphalen a Rua Coronel Vivida, na Vila 

Cipa, nesta cidade. 

  

Nº 194/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Piraquara nos seguintes trechos: entre as Ruas Porto Amazonas a rua Rio Azul e da Rua Tijucas do Sul a 

Rua Florestópolis, na Vila Cipa, nesta cidade. 
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Nº 195/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Rio Azul, na Vila Cipa, nesta cidade. 

  

Nº 196/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua São José dos Pinhais nos seguintes trechos: entre as Ruas Itambaracá até o final e  da Rua Iguaraçu e da 

Rua Arapoti, na Vila Cipa, nesta cidade. 

  

Nº 197/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Thaumaturgo de Azevedo nos seguintes trechos: entre as Ruas Arapoti a Rua Araruana, na Vila Cipa, 

nesta cidade. 

  

Nº 198/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Tijucas do Sul nos seguintes trechos: entre as Ruas Campo Largo a Rua Araruana, na Vila Cipa, nesta 

cidade. 

  

Nº 199/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua União da Vitória nos seguintes trechos: entre as Ruas Mandaguaçu a Rua Itambaracá, na Vila Cipa, nesta 

cidade. 
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Nº 200/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção da via referida a seguir, 

cobrindo os buracos existentes na Rua Tomio Kawamura em frente ao número 85, na Vila Estrela, nesta cidade. 

  

Nº 201/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção da via referida a seguir, 

atendendo à reivindicação de moradores do Bairro Boa Vista na Rua Simone Araújo de Melo Sá, esquina com 

a Rua Avelino Rosa Neto - Boa Vista, rua a qual necessita de limpeza, colocação de manilha, retirada de dejetos 

e manutenção de vias 

  

Nº 202/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de cascalhamento e 

patrolamento, na Rua Araújo de Porto Alegre, Vila Senador Flávio Carvalho Guimarães bairro Boa Vista. 

  

Nº 203/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção da via referida a seguir, 

objetivando o corte de matagal e também a colocação de cascalho e patrolamento na Rua Bom Jesus s/n, no 

Distrito de Pinheirinhos. 

  

Nº 204/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção da via referida a seguir, 

objetivando o cascalhamento, patrolamento e a manutenção da Rua Frei Tiago Luchese na região da Chapada. 
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Nº 205/2022 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 Lapa, Jardim Progresso - Cará Cará, no plano de pavimentação do município. Enquanto as obras não 

iniciem, seja realizada manutenção da via com cascalhamento, patrolamento e manilhamento. 

  

Nº 206/2022 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 das vias Rua Nilton Luiz de Castro, Rua João Piamarta e Rua Cirina Stahlschmidt 

Martins, situadas no bairro DER.  

  

Nº 207/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção da infra-estrutura 

precária da Rua Siqueira Campos, que não tem galerias fluviais ou de esgoto, necessitando de tal modo que 

sejam feitas ligações de galerias de esgoto na referida via. 

  

Nº 208/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção da infra-estrutura 

precária da Rua Horácio Droppa, na Vila Coronel Cláudio, proximidades da Capela São Francisco, a colocação 

de cascalho e a passagem de patrola na referida via. 

  

Nº 209/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção da infra-estrutura 
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precária da Rua Bandeirantes, na Nova Rússia, a colocação de cascalho e a passagem de patrola na referida 

via. 

Nº 210/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção da infra-estrutura 

precária da Rua Antônio Becher Primo em frente ao número 227, no bairro Neves, a colocação de cascalho e 

a passagem de patrola na referida via. 

  

Nº 211/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção da infra-estrutura 

precária da Rua Angelo Martins próximo ao número 189, no Jardim Esplanada, a colocação de cascalho e a 

passagem de patrola na referida via. 

  

Nº 212/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de sinalização asfáltica 

vertical e horizontal nas ruas Anita Jaronski Adura, Moacir Bacovis, colocando setas no início e no final dos 

canteiros centrais indicando a mão que desce e a que sobe. Pede-se para reforçar a sinalização na rotatória da 

entrada do residencial e na segunda rotatória que dá acesso à Rua Moacir Bacovis. 

  

Nº 213/2022 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 poda de árvores localizada 

rua Alfredo Pedro Ribas em frente ao n.º 67, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 214/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando atender o pedido dos moradores da 

Comunidade Emiliano Zapata, pré assentamento, com a demanda para Implantação de um Parque Pedagógico 

Infantil. 



 

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

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

  

Nº 215/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando atender o pedido dos moradores da 

Comunidade Emiliano Zapata, na Rodovia do Talco s/n, para a colocação de uma Caçamba com tampa para 

lixo reciclável. 

  

Nº 216/2022 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 canalização de águas 

pluviais na rua Maria Ângela Caldas n.º 1386, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 217/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando atender o pedido dos moradores da 

Comunidade Emiliano Zapata, na Rodovia do Talco s/n, para a Construção de um campo de futebol para que 

os moradores da região possam praticar exercícios e promover o lazer dos adolescentes e crianças que habitam 

na comunidade. 

  

Nº 218/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando atender o pedido dos moradores da 

Comunidade Emiliano Zapata, na Rodovia do Talco s/n, para a Construção de uma academia ao ar livre para 

que os moradores da região possam praticar exercícios e promover o lazer dos de todos aqueles que habitam a 

comunidade. 

  

Nº 219/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando atender a demanda dos moradores da 

Comunidade Emiliano Zapata, Rodovia do Talco S/N, para a colocação de cascalho e para que seja feito o 

patrolamento na via. 



 

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

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

  

Nº 220/2022 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 solicitação de uso de tomadas do 

terminal de uvaranas para a venda de salgados conforme liberação anterior. 

  

Nº 221/2022 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 Padre 

Antônio Darius- Cará-Cará, nesta cidade. 

  

Nº 222/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando atender a demanda dos moradores da 

Comunidade Emiliano Zapata, Rodovia do Talco S/N, para a colocação de um linha de ônibus até a entrada da 

sede da comunidade que vai sentido Itaiacoca. 

  

Nº 223/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando atender a demanda dos moradores da 

Comunidade Emiliano Zapata, Rodovia do Talco S/N, para a intermediação junto à COPEL (companhia 

Paranaense de Energia), para tentar uma solução a respeito das constantes quedas de luz que acontecem na 

comunidade. 

  

Nº 224/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando atender a demanda dos moradores da 

Comunidade Emiliano Zapata, Rodovia do Talco S/N, para a intermediação junto à COPEL Telecom, sobre a 

possibilidade de implantação de uma Torre de internet para os moradores da localidade. 
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Nº 225/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando atender a demanda dos moradores da 

Comunidade Emiliano Zapata, Rodovia do Talco S/N, para a disponibilização de um ônibus escolar que possa 

adentrar à comunidade para transportar os estudantes da região. 

  

Nº 226/2022 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 instalação de sinalização de trânsito 

no cruzamento entre a rua Aleixo Garcia, na vila Pinheiro, em Oficinas, e a  rua Otto Ewy.  

  

Nº 227/2022 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 instalação de lombada elevada na 

Rua Aldo Vergani , frente ao nº 250, Bairro Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 228/2022 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 Paul Fort, no 

bairro Santa Barbará.  

  

Nº 229/2022 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 Raul Bop, 

no bairro Santa Barbará.  

  

Nº 230/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
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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 Mato Grosso, 

trecho compreendido entre as ruas José de Alencar, Emiliano Perneta e Iracema Leondina Rios, situada na Vila 

Coronel Cláudio.  

  

Nº 231/2022 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 Machado de 

Assis, esta paralela á Rua Conselheiro Barradas trecho entre as Ruas Dario Veloso e Lauro Muller, situada na 

Vila Coronel Cláudio.  

  

Nº 232/2022 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, manutenção corretiva para poste de iluminação pública situado 

á Rua Padre Anchieta, frente ao nº 1090, interseção com a Rua José Luiz, na Colônia Dona Luiza 

  

Nº 233/2022 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, limpeza e corte de mato de terreno localizado á Rua Aguadeiro 

Felipe, frente ao nº 19, situado na Vila Belem  

  

Nº 234/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, patrolamento e cascalhamento para a Rua Aguadeiro Felipe, 

trecho compreendido á partir da Rua Neuza Warneck Ribas. situada na Vila Belem. 

  

Nº 235/2022 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 
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departamentos competentes da municipalidade, patrolamento e cascalhamento para a Rua Doutor Cloter 

Migliorini, situada no Bairro San Martin. 

  

Nº 236/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, patrolamento e cascalhamento para a Rua Zilda Oliveira 

Blanci, situada no Bairro San Martin. 

  

Nº 237/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, patrolamento e cascalhamento para a Rua Felipe de Leon 

Salina, situada no Bairro San Martin. 

  

Nº 238/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, patrolamento e cascalhamento para a Rua Acelino Bueno de 

Freitas, situada no Bairro San Martin. 

  

Nº 239/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, patrolamento e cascalhamento para a Rua Domingos Tozetto, 

situada no Bairro San Martin. 

  

Nº 240/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

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 quanto a transformar a Rua Av. Bernardino de 

Campos em sentido único. 
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Nº 241/2022 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 e compactação da Rua Lineu Martins Ribas, Santa Terezinha, trecho na altura da Escola 

Municipal Osni Villaca Mongrel. 

  

Nº 242/2022 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/ou Patrolamento da Rua Felipe 

dos Santos-  Parque Nossa Senhora das Graças. 

  

Nº 243/2022 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/ou Patrolamento da Rua  Maria 

do Rocio Brick -  Vila Tania Mara . 

  

Nº 244/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos de viabilidade técnica para implantação ou alteração 

para parada de ônibus coletivo urbano com cobertura para a Avenida Monteiro Lobato, frente ao nº 2420, na 

APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais. 

  

Nº 245/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos de viabilidade técnica para implantação de travessia 

elevada na Avenida Monteiro Lobato, frente ao nº 2420, na APAE - Associação Pais e Amigos dos 

Excepcionais. 
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Nº 246/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para melhorar a rua Guilherme Voigt - Uvaranas, 

com patrolamento e cascalho. 

  

Nº 247/2022 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, providências objetivando a implantação de sentindo único na 

Rua Papoula, descendo em direção a Av. Lineu Martins Ribas, Santa Terezinha- Contorno. 

  

Nº 248/2022 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 para que sejam feitos estudos para instalação de uma 

lombada na Rua da Andorinha, Chapada. 

Total de Indicações Aprovadas – 70 

Vereador Julio Kuller (MDB) – 22 

Vereador Filipe Chociai (PV) – 20 

Vereadora Joce Canto (PSC) – 2 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) – 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) – 1 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) – 1 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) – 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) – 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) – 14 

Vereador Felipe Passos (PSDB) – 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) – 2 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) – 2 
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Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

 

_______________________________________________________________________ 

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 18 de fevereiro de 2.022. 

  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                 Presidente                                                 1º Secretário 

 

  

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

SUPRIMIDO 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

2&dtReuniao=21/02/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= 

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

REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (XVII 

LEGISLATURA) 

               Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara Municipal 

de Ponta Grossa, reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do Vereador Daniel Milla Fraccaro, 

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

fazendo ainda parte da Mesa os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad “Dr. Zeca” - 

Terceiro Secretário, presentes os 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 considerou abertos 

os trabalhos do dia, colocando em votação a Ata da sessão anteriormente realizada, a qual foi aprovada com a 

seguinte restrição: na página nº 503, linha 17, fica desconsiderado o voto favorável do Vereador Julio Küller no 

Parecer contrário ao Projeto de Lei nº 311/21, em razão de constar o seu voto contrário, conforme ordem de 

listagem registrada no sistema digital. Em seguida, foi procedida, pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura 

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

PREFEITA MUNICIPAL - Mensagem nº 04/22 (Projeto de Lei nº 11/22), altera a Lei nº 12.223, de 29/07/2015, 

conforme especifica. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 340/21, dando nova redação à súmula e art. 1º 

do Projeto de Lei supra epigrafado. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 341/21, dando nova redação à 

súmula e art. 1º do Projeto de Lei supra epigrafado. Of. Nº 2693/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 14.115. Of. Nº 2609/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1458/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. 

Nº 59/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1666/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. Nº 60/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 1714/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 61/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1713/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. Nº 62/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1712/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 63/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1711/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 64/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1702/21, 
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de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 65/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1692/21, de autoria 

do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 66/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1698/21, de autoria do Vereador 

Léo Farmacêutico. Of. Nº 67/22-GP, em atendimento a Indicação nº 67/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. Nº 68/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1675/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. Nº 69/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 1674/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. Nº 70/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1671/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. Nº 71/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1670/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. Nº 72/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

1621/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. Nº 73/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1753/21, 

de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. Nº 76/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1759/21, de autoria 

da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 77/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1673/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 78/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1736/21, de autoria do Vereador 

Léo Farmacêutico. Of. Nº 91/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1695/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. Nº 92/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1507/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. Nº 93/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 1766/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 94/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1767/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 95/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1770/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 96/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

1734/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. Nº 98/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1300/21, de autoria 

do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 99/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1742/21, de autoria da Vereadora Josi 

do Coletivo. Of. Nº 100/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1745/21, de autoria da Vereadora Josi do 

Coletivo. Of. Nº 101/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1749/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. 

Of. Nº 102/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1762/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca.Of. nº 103/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1791/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 104/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1583/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. Nº 105/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1743/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. Nº 106/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1744/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. Nº 107/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1804/21, 

de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. Nº 108/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1764/21, de autoria do 

Vereador Dr. Zeca. Of. Nº 110/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1769/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. Nº 111/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1739/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. Nº 

112/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1747/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. Nº 113/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 1768/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 114/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1810/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. Nº 115/22-GP, em atendimento 

nº 1809/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 116/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1808/21, de 

autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. Nº 117/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1806/21, de autoria 

do Vereador Leandro Bianco. Of. Nº 118/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1803/21, de autoria do Vereador 

Dr. Erick. Of. Nº 119/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1801/21, de autoria do Vereador Jairton da 

Farmácia. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Projeto de Lei nº 09/22, declara de Utilidade Pública Municipal 

o INSTITUTO SORRISO NEGRO DOS CAMPOS GERAIS - ISNEC, com sede nesta cidade. DO VEREADOR 

LEANDRO BIANCO - Projeto de Lei nº 10/22, promove alteração na Lei nº 9.008, de 25/07/2007. DA 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Requerimento nº 24/22, requerendo à Mesa, em consonância com o 

disposto nos Arts. 189 e 190 do Regimento Interno, a convocação do Sr. Maurício Silva, Presidente da PROLAR 

para comparecer nesta Casa de Leis em data e hora a ser designada para prestar esclarecimentos sobre a atual 

situação administrativa, jurídica, financeira e operativa da PROLAR. Finda a leitura do Expediente, foi 

anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para relatar, 

na ocasião em que esteve no último dia nove em viagem à Capital do Estado, junto com praças e alguns oficiais 

da Polícia Militar e em visita ao Gabinete de alguns deputados, no sentido de solicitar apoio, quando essa classe, 

tanto da ativa quanto da reserva remunerada (veteranos), reivindicam junto as lideranças a reposição de seus 

vencimentos a muitos anos estagnada, apelando aos Senhores Vereadores que contam com deputados de suas 

bases no sentido de estabelecer conversações, objetivando contemplar suas solicitações, dizendo ser direitos 

adquiridos durante sete anos, sem receber reajuste salarial e dentro da corporação, serem valorizados. Afirmou 

a necessidade de solicitar ao Secretário de Segurança, não tendo entendido o que o mesmo falou, em resposta 



 

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

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

dada, dirigindo-se à corporação. Vem ainda pedir o respeito e carinho do Excelentíssimo Governador do Estado 

e dos Comandantes Geral das Polícias Civil e Militar. Paralela a isso, somou às lutas da Polícia Civil. Em aparte, 

somou-se o Vereador Celso Cieslak, parabenizando pela fala, lembrando haver passados seis anos sem que o 

Governador do Estado sequer tenha reposto os índices inflacionários aos funcionários principalmente os da área 

de segurança, comentando de várias ações e lutas travadas através do sindicato da classe, sem que o mesmo 

esteja sensibilizado nessa causa, somando ainda a Polícia Civil que está com a força de seu sindicato trabalhando 

nessa situação, destacando que a categoria superior, como tenente, coronel e outros oficiais não precisam de 

aumento, pelo fato de que automaticamente tem seus salários aumentados até atingir o teto máximo. Seguindo, 

Pastor Ezequiel disse que estará iniciando debate sobre educação, comentando a respeito de abaixo assinado com 

relação ao ensino integral nas escolas municipais, onde estará documentando sobre isso, para ver se é ou não 

bom, expondo que esta Casa também tem que somar nesse sentido, objetivando o melhor para as crianças e 

famílias. Finalizou lembrando que mais uma igreja foi invadida em Curitiba, onde mais novamente vez declarou 

seu posicionamento, sendo totalmente a favor da liberdade e respeito com as religiões, não admitindo nenhum 

tipo de barbaridade, conforme o ocorrido na Capital do Estado e em nosso município, citando o Art. 5º, Inciso 

VI da Constituição Federal que estipula a inviolabilidade da liberdade de crença religiosa. Nesse sentido, 

informou que irá estar de olho em tudo isso para que sejam assegurados, objetivando a liberdade de culto de 

todos os líderes religiosos. Em aparte, a Vereadora Missionária Adriana destacou que respeitar a igreja é respeitar 

a lei onde também estará atenta, parabenizando-o pela fala. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Iniciou 

comentando sobre o Projeto de Lei nº 339/21, que tramita na Casa, tratando da FUNEPO - Fundação Educacional 

de Ponta Grossa, onde no dia 17 do corrente mês, quinta-feira, realizaram audiência pública no SINDISERV - 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, onde puderam ouvir várias pessoas ligadas à área da 

comunicação, dos cursos de jornalismo da UEPG, profissionais que militam  na área, tendo oportunidade de 

aprender bastante, estando presentes ainda as Vereadoras Josi do Coletivo e Joce Canto, bem como os 

Vereadores Geraldo Stocco e Ede Pimentel, onde entenderam ser situação que merece muitos estudos para que 

possam analisar com cuidado por se tratar de concessão da TVE de Ponta Grossa, a duas décadas em 

funcionamento na cidade, manifestando de público ao que presenciou na matéria em questão e tendo buscado 

informações, sua opinião contrária. Ressaltou que a reorganização administrativa do Município, embora sendo 

de competência do Poder Executivo, tem responsabilidade para poder analisar e aprovar tais alterações, assim 

tendo sido com a extinta AMTT, não obstante tendo votado contrariamente, porém resultando na sua aprovação 

e hoje ao que tem visto, está sendo tão sentido o prejuízo à efetividade do trabalho que a referida autarquia 

realizava e agora não existe mais. Citou outros projetos que tramitam na Casa, como a extinção da CPS, empresa 

de natureza jurídica mista, assim como a PROLAR e todos os demais que visam extinguir autarquias, fundações 

e empresas de economia mista vinculada à gestão do governo, os quais mexem com a vida das pessoas e precisam 

ter responsabilidade na sua apreciação. No caso da FUNEPO, especialmente porque como discutiram em reunião 

no gabinete do Deputado Aliel Machado, chegando à abordagem coerente de que as outras empresas e autarquias, 

pela sua natureza jurídica, outro governante pode chegar e instituir novamente, trazendo de volta para o governo, 

enquanto o mesmo não acontece com a TVE, que trata de concessão federal, sendo o sonho de muitas cidades 

do Brasil inteiro enquanto o município tem esse verdadeiro patrimônio público nas mãos. Comentou que a 

principal justificativa do projeto seria por questão de economia, cujos servidores terão de ser realocados, não 

conseguindo visualizar, por exemplo, onde irá ser colocado um cinegrafista profissional em outra pasta, não se 

justificando a “falácia de economia”, quando a principal despesa, representando em mais de oitenta por cento, 

deve-se a pagamento de salário de servidores. O que precisa, no seu modo de entender, é dar destinação correta, 

aproveitando o grande patrimônio de Ponta Grossa para divulgar as políticas de governo e tudo o que o munícipe 

precisa saber da administração, incluindo desta Casa, lembrando que na época da pandemia a TVE deu 

possibilidade para que os docentes continuassem realizando suas aulas, não perdendo seu ano eletivo, com custo 

irrisório, se for comparado com outros municípios - a pandemia não acabou ainda, indagando: quem diz que no 

futuro não precisam novamente fazer as aulas por meio de sua transmissão? Irá protocolar moção de apelo com 

estudo jurídico para tentar fazer com que o governo municipal possa solicitar a retirada desse projeto, entendendo 

que vem na contramão daquilo que espera da Administração Municipal. VEREADORA JOCE CANTO: Iniciou 

reivindicando um minuto de silêncio na seqüência, em memória do ex-vereador Nereu Malaquias, manifestando 
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suas condolências a todos os seus familiares e amigos. Somou-se à fala do Vereador Izaias Salustiano, em relação 

à TVE, lembrando que na última sexta-feira foi registrado no Município 426 casos de COVID, com 12.369 casos 

ativos na cidade, não tendo acabada a pandemia de fato, parecendo estar muito longe. Enumerou os motivos para 

não ocorrer o fechamento daquela TV EDUCATIVA: O quanto a prefeitura gasta com publicidade e alega querer 

economizar inviabilizando a FUNEPO ou então o potencial de comunicação aberta a todos através de uma 

concessão pública ou promessa da prefeita, para implantar as aulas de espanhol e inglês através da mesma, em 

campanha. Destacou a grande importância da TVE durante a pandemia que levou educação para as crianças e o 

quanto é necessária no correr desse processo, ressaltando que a imprensa noticiou durante a semana possíveis 

surtos de COVID dentro dos CMEIS e escolas do Município. Apresentou os dados coletados por pais de alunos 

e imprensa, trazendo a necessidade de ter a TVE ativa novamente com as aulas do Vem Aprender. Nesse sentido 

relatou: Escola Glaci, no Bairro Neves, suspensa todas as aulas. Escola Municipal Coronel Cláudio, três turmas 

suspensas. CMEI Genice na Francelina, turma suspensa com crianças realocadas. Escola Municipal Prefeito José 

Hoffmann estava suspensas, voltando em 14/02. Escola Alda Rebonato, Rio Verde, três turmas suspensas. Escola 

Eurico Batista, no Núcleo Pitangui, uma turma suspensa. CMEI Antonio Nunes Cottar, no Jardim Alfredo Ribas 

Sobrinho, uma turma suspensa. Escola Ludovico, na Santa Paula, uma turma suspensa. Escola Marta, no Jardim 

Cachoeira, uma turma suspensa. Escola Otacília, Uvaranas, uma turma suspensa. CMEI Martinho Lutero, Jardim 

Carvalho, uma turma suspensa. CMEI Edelzira, São Francisco, três turmas suspensas. Escolas no Dom Bosco, 

cinco turmas suspensas. Escola Ana de Barros, no Maria Otília, cinco turmas suspensas. CMEI Izaura, na 

Coronel Cláudio, uma turma suspensa. CMEI Romeu, no Santa Paula, todas as turmas suspensas. Escola Cyrilo, 

no Contorno, uma turma suspensa. CMEI  Valdevino, no Santa Paula, todas as turmas suspensas. CMEI Luiz 

Gonzaga, na Palmeirinha, quatro turmas suspensas. CMEI Petrônio, em Oficinas, duas turmas suspensas. CMEI 

Marlene Perez, na Ronda, uma turma suspensa. CMEI Paulo Freire, no Jardim Paraíso, cinco turmas suspensas. 

Disse que seu gabinete entrou em contato com algumas dessas escolas e CMEIS que confirmaram tais casos e 

um desses estava totalmente fechado, informando que as aulas seguiam on line via meet. Ao serem questionados 

a respeito dos alunos que não possuíam acesso a internet, foi informada que deveriam retirar as atividades a 

serem feitas, ressaltando que irá haver diferenciação no aprendizado. Colocou que esses alunos que apenas 

pegam as atividades não recebem apoio didático pedagógico e ainda o Poder Público impõe diferença em relação 

àqueles que têm acesso à internet, entendendo ser atividade de atitude discriminatória que não ocorreria se 

estivessem sendo transmitidas pela TVE, como é o caso de Curitiba. Citou ainda que a TV EDUCATIVA de 

Ponta Grossa economizaria o valor de meio bilhão de reais para a prefeitura, se caso a mesma tivesse que pagar 

para uma de cunho comercial. Lembrou também que a vacinação infantil está com índices muito baixos 

concluindo ser possível sim que tenham surtos de COVID, da qual a Secretaria tentou negar. Afirmou que a TVE 

pode servir também para aulas de reforços para crianças que sofreram durante a pandemia, assim justifica que 

não pode ser fechada. Somaram em aparte os Veadores Josi do Coletivo, afirmando existir essa dificuldade por 

parte de grande maioria de alunos, imaginando os pequenos que não contam com esse acesso democrático 

proporcionado pelo ensino televisionado através da TVE, somando à preocupação da oradora. Filipe Chociai, 

para falar com relação à questão de possíveis surtos de COVID nas escolas, destacando que no ano passado, com 

a retomada das aulas, a Secretária de Educação Simone Neves esteve nesta Casa, a pedido dos próprios 

vereadores e vereadoras, onde Vereadora Josi do Coletivo fez tal questionamento à mesma, deixando esse 

convite, destacando que o Município tem protocolo de bio-segurança construído em consenso com várias 

entidades e o próprio Ministério Público e sindicato dos servidores, e, salvo engano, também participou desse 

debate e medidas de fechar turmas, cancelar as aulas e readequar esse processo fazendo parte desse protocolo, 

tendo certeza que a Secretária estará à disposição das vereadoras que se manifestaram. Joce Canto finalizou 

cobrando à Prefeita Municipal quanto à questão do piso de reajuste dos professores, onde manifestou em 

entrevista à RPC que estaria efetuando tal pagamento, estando na hora concretizar mais essa promessa. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO: Para falar sobre saúde, onde vê dificuldades, reclamações, pessoas que 

chegam até seu gabinete, esperando solução de seus problemas, estando com as mãos atadas, vendo o avanço do 

coronavírus e variante da ômicron. Vê a população passando por grandes dificuldades, com postos que foram 

fechados, pessoas correndo para adquirir medicamentos básicos para seu dia a dia e às vezes pela sua falta, pode 

causar grande problema na vida do ser humano, necessitando olhar com carinho para esse lado, cujas doenças 
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não acabaram com a situação imposta pela pandemia da COVID. Em aparte, o Vereador Dr. Erick referendou 

haver elaborado Moção de Apelo ao Executivo, onde estará protocolando à tarde, objetivando o retorno do 

atendimento das UBS nos bairros, considerando que a gestão da Secretaria de Saúde retirou a princípio vários 

médicos, enfermeiros e funcionários para realocar no Oscar Pereira para atendimento a COVID, vendo na prática 

que está se tornando um caos, pois entende que o que já estava ruim vai piorando ainda mais porque as pessoas 

não conseguem sequer as receitas básicas para medicamentos de uso contínuo. Disse haver necessidade de que 

a Prefeitura reavalie com carinho essa situação. Se não existem profissionais, sugeriu que se abra contratação de 

emergência ou concurso público. Em relação à saúde, informou haver recebido essa semana denúncia do Jardim 

Amália, onde moradores relataram que a lavoura lateral ao residencial, faz com que recebam diariamente grande 

parte da pulverização de agrotóxicos. Lembrou haver projeto circulando nas comissões desta Casa, de autoria da 

Vereadora Josi do Coletivo, que fala justamente sobre esse assunto. Precisam debater isso de forma urgente. 

Leandro Bianco também somou dizendo existir sérios problemas que devem ser solucionados, porém entende 

que devem ser ressaltadas as coisas boas, parabenizando à Senhora Prefeita Municipal pela decisão em continuar 

com o pagamento do adicional de insalubridade aos profissionais da saúde, o mínimo reconhecimento pelo 

excelente trabalho que desempenham na linha de frente. Ainda em aparte se manifestou a Vereadora Missionária 

Adriana, somando quanto à fala do Vereador Dr. Erick, a respeito da reativação de postos de saúde nos bairros, 

reforçando que os profissionais foram realocados para o “gripário” no Ginásio Oscar Pereira, e pelo que soube, 

quando se fez presente no local, percebendo a tranqüilidade da movimentação, com pessoas levando de três a 

cinco minutos para ser atendidas, acreditando que essa força tarefa que foi mobilizada já pode retornar às UBS, 

quando nos bairros as pessoas perecem, cujo caminho que fazem até o local em questão, correndo o risco de 

contrair o vírus, quando a unidade de saúde funcionando faz de pronto o atendimento e esses se resguardam 

impedindo causar um surto que ouviu na casa, com salas sendo suspensas por causa disso. Seguindo, Vereador 

Léo Farmacêutico ressaltou haver elaborado a Moção de Apelo nº 20, solicitando priorização a esse atendimento, 

não sabendo como, mas implora que possam ser abertos postos estratégicos para atender essa população 

necessitada. Frisou ainda que seu posto de atendimento Cleon de Macedo, no Jardim Paraíso, onde realizaram 

levantamento ano passado o priorizando por prestar atendimento à população de Itaiacoca, mais dois bairros 

adjacentes, estando super carregado, se solidarizando com os profissionais de saúde, pelo adicional de 40% 

concedido pela Prefeita Municipal, dizendo que irá dar fôlego aos mesmos. Lembrou que o projeto para reforma 

do mesmo está pronto desde 2.016, cada vez que chove recebe vídeos expondo a situação do mesmo, sendo 

invadido por enxurradas, tendo encaminhado ao Secretário, reforçando o pedido, tendo ainda conseguido emenda 

junto ao Deputado Backri no valor de 150 mil reais e destinou nas suas emendas impositivas, igual valor somando 

trezentos mil reais para reforma do referido posto, esperando que esse ano a prefeita olhe com carinho e atenção 

especial. O Senhor Presidente salientou a continuidade do pagamento dos funcionários e servidores da saúde, 

algo que foi conquistado, esperando que essa mostre valorização, não podendo deixar de frisar também o 

empenho que esta Casa de Leis teve na época, com a aprovação, principalmente a não participação do sindicado 

nessa tratativa. Parabenizou aos parlamentares e prefeita municipal. VEREADOR JULIO KÜLLER: Procedeu 

primeiramente a leitura do Evangelho São João, 14: “Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede 

também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim em vo-lo teria dito vou preparar-

vos um lugar e quando eu for, e for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde 

eu estiver, estejais vós também”. Relatou nos meses de janeiro e fevereiro, centenas de adolescentes, jovens e 

adultos que trocaram suas férias para se dedicar à obra do Senhor, tendo ingressado na missão CALEB, sendo 

projeto do departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia e nesse trabalho, realizaram várias revitalizações 

em praças, moradias reformadas, lanches distribuídos nas UPAS e Pronto Socorro, com muito estudo bíblico e 

oração, continuando anunciando a volta de Jesus o Salvador, parabenizando-os. Apresentou o kit que segue junto 

para poderem realizar o trabalho, com camiseta e bíblia sagrada. Segundo assunto, para agradecer à Joce Canto 

e Divo por ter concedido a oportunidade de estar presidindo a Comissão de Direitos Humanos, enfrentando como 

um novo desafio, onde estará desempenhando excelente papel, esperando contar com apoio dos mesmos. Estarão 

trabalhando com as minorias, a luta pelo direito do cidadão pontagrossense, que cada vez mais são violados, 

sendo dever de cada vereador cuidar para que isso não aconteça, vendo todos os dias a respeito disso. Contribuiu 

com as falas do Dr. Erick e Vereador Léo com relação aos agrotóxicos, (citando Glifosado e Malaction) 
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lembrando existir estudo dizendo que são o principal causador do autismo no mundo, cujos números irão 

multiplicar até 2.050, onde terão muito mais autistas do que tem hoje em percentual por conta do uso desenfreado 

desses produtos. Informou haver assinou o projeto mencionado junto com sua autora, com outros vereadores, o 

qual ainda não seguiu à votação nesta Casa, entendendo ser importante que tomem uma posição nesse sentido, 

existindo muito mais locais, não somente o Residencial Amália, em que a população é alvejada pelo uso 

indiscriminado de agrotóxicos. Em aparte o Vereador Celso Cieslak parabenizou pela presidência da Comissão 

dos Direitos Humanos, vendo vários projetos na Casa em que vão contra a Constituição e são aprovados, 

enquanto pessoas precisam de luz e água em determinado local que residem e não são contemplados, pensando 

que a comissão poderia elaborar projeto em conjunto com os vereadores para que esses munícipes tenham esse 

direito, considerando estar no local a mais de cinco anos, não sendo casos de invasão. Retomando, o orador 

acredita ser essa preocupação de todos os demais pares, lembrando que a Constituição Federal garante o 

fornecimento de água potável como prioridade para pessoas, não sendo o que vê em nossa cidade, citando que a 

SANEPAR tem sido ácida nessas decisões, tendo como legislar, onde fará projeto que irá dar esse direito nem 

que seja por tempo determinado. Comentou sobre notícia da prisão do padrasto e mãe suspeitos do homicídio e 

manutenção de agressividade a um jovem autista de dezenove anos, dizendo ser inadmissível presenciar o fato 

que levou a prisão daquelas pessoas, não sendo possível que em pleno ano de dois mil e vinte e dois tenham que 

ler notícia dessas. Disse que já foi testemunha de pessoas com deficiência que foram criadas em galinheiro e 

hoje estão em lar de acolhimento na cidade. Disse que não é possível que pessoas ditas inteligentes tratem o ser 

humano dessa forma, sendo para isso que estão nesta Casa, para corrigir essas coisas, legislar em prol das pessoas 

que mais precisam e sofrem. VEREADOR GERALDO STOCCO: Parabenizou a Torcida Trem Fantasma pela 

passagem de seus treze anos de efetiva existência, maior torcida do interior, do Operário Ferroviário estendendo 

a todos os seus integrantes, fundadores, e àqueles que dedicam a vida a essa causa, referendando todo o trabalho 

social e papel importante à sociedade, merecendo ser valorizada dentro da cidade. Também parabenizou a Igreja 

Cristã Presbiteriana que abriu as portas do Centro de Convenções do Avivamento, na Avenida dos Vereadores, 

para vacinação das crianças e adolescentes no Município, como ato de cidadania, atitude bondosa, mostrando 

que acredita na ciência e sabe da importância disso, nas pessoas de seus representantes Pastores Rodrigo e 

Suellen. Somou aos Vereadores Joce Canto e Izaias Salustiano quanto à importância da TV Educativa, 

lembrando da audiência pública, onde puderam ver diversas personalidades da cidade que passaram pela mesma 

e hoje integram grandes redes de televisão, jornais e programas. Disse que um dos pontos que mais lhe toca para 

votar contra o projeto não se deve a ideologia ou por conta de muitos taxarem como oposição, não sendo como 

uma secretaria - caso a mesma feche, perderão um sinal  que não será recuperado na próxima gestão na cidade 

de Ponta Grossa, onde muitas administrações irão se beneficiar disso. Utilizando de Questão de Ordem, a 

Vereadora Missionária Adriana contestou reportagem com essas palavras: “A Vereadora Missionária Adriana 

do Solidariedade iniciou a fala na noite de ontem, lembrando algumas promessas da atual gestão, com aulas de 

inglês na emissora pública”, dizendo que a grande verdade que não esteve presente nessa audiência pública, cuja 

fala não é sua, tendo encontrado na internet, pedindo as pessoas que tenham cuidado, não podendo imputar fala 

nesse sentido de uma pessoa ausente. Disse haver entrado em contato com o pessoal da JCPV que transmitiu a 

referida audiência pública, onde publicaram, embora com destaque menor, uma errata. O Senhor Presidente 

reforçou as palavras da oradora, esperando que não mais ocorram essas questões indelicadas, assim como ocorreu 

com essa presidência com relação ao sindicato que não representa os servidores nesta cidade, onde acabou 

falando algumas inverdades, oportunidade em que tem o microfone deste Poder Legislativo para esclarecer os 

fatos. Acatando sugestão da Vereadora Joce Canto, concedeu um minuto de silêncio pela passagem do Vereador 

Nereu Malaquias, sendo estendo às pessoas de Vilmara Moura, Técnica de Enfermagem, a pedido do Vereador 

Ede Pimentel. Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - VETO À LEI Nº 14.100, que concede remissão de créditos do ISSQN e anistia das 

multas fiscais em favor dos contribuintes de que trata a Lei nº 7.570/2004: MANTIDO, com os votos favoráveis 

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

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

Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Os Vereadores Divo e Felipe 

Passos votaram contrariamente ao veto. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 291/21 (Poder 
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Executivo), altera a Lei nº 13.417, de 29/04/2019: APROVADO, com os votos favoráveis dos Vereadores 

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

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

Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. O Vereador Geraldo Stocco votou 

contrariamente. PROJETO DE LEI Nº 304/21 (Vereador Ede Pimentel), denomina de EMERSON LUIS 

MARCHINSKI a Rua nº 42, do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade: 

APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 308/21 (Vereador Divo), institui a Política de Proteção aos Direitos da 

Pessoa com Câncer no Município de Ponta Grossa: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 311/21 (Vereador 

Leandro Bianco), proíbe a instalação de banheiros unissex nos espaços públicos e privados no âmbito do 

Município de Ponta Grossa e dá outras providências: APROVADO, com os votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe 

Passos, Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 

Balansin. Votaram contrariamente os Vereadores Dr. Erick, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Joce Canto e Josi 

do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 315/21 (Vereadores Izaias Salustiano, Dr. Erick e Leandro Bianco), institui 

campanha permanente de combate à importunação sexual no sistema do transporte coletivo urbano do Município 

de Ponta Grossa: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 324/21 (Vereador Daniel Milla Fraccaro), denomina de 

ORLANDO PEREIRA a Rua nº 18 do Loteamento Jardim Impeial, Bairro Cará-Cará, nesta cidade: 

APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 326/21 (Vereador Jairton da Farmácia), concede Título de Cidadã 

Benemérita de Ponta Grossa à Senhora SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA: APROVADO, com os votos 

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

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

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

Balansin. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 249/21 (Vereador Paulo Balansin), promove a 

alteração na Lei nº 11.233, de 27/12/2012, conforme menciona: RETIRADO PARA VISTAS, por dois dias, a 

pedido do Vereador Geraldo Stocco, ficando registrado o voto contrário do Vereador Leandro Bianco ao referido 

pedido de vistas. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 1/22, do Vereador Filipe 

Chociai; 2/22, da Vereadora Missionária Adriana; 3, 23, 24/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 4/22, do Vereador 

Leandro Bianco; 5/22, do Vereador Dr. Erick; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/22, do Vereador 

Felipe Passos; 20/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 22/22, do Vereador Daniel Milla Fraccaro; 25/22, do 

Vereador Ede Pimentel; 26/22, do Vereador Julio Küller e Indicações nºs 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 

187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199; 246/21, do Vereador Julio Küller; 200, 201, 

202, 203, 204; 207, 208, 209, 210, 211, 212; 214, 215; 217, 218, 219; 222, 223, 224, 225/22, do Vereador Filipe 

Chociai; 205, 206/22, da Vereadora Joce Canto; 213; 216/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 220/22, do 

Vereador Leandro Bianco; 221/22, do Vereador Celso Cieslak; 226/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 227/22, 

do Vereador Ede Pimentel; 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239; 244, 245/22, da Vereadora 

Missionária Adriana; 240/22, do Vereador Felipe Passos; 241; 248/22, do Vereador Dr. Erick; 242, 243/22, do 

Vereador Izaias Salustiano; 247/22, do Vereador Paulo Balansin. Manifestando-se em Questão de Ordem, o 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno informou que fará em seguida reunião da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. O Senhor Presidente nesta oportunidade informou a respeito das escolhas dos presidentes das 

comissões competentes da casa a saber: CLJR: Vereador Pastor Ezequiel Bueno; CFOF: Vereador Filipe 

Chociai; COSPTTMUA: Vereador Paulo Balansin; CAPICTMA: Vereador Celso Cieslak; CDHCS: Vereador 

Julio Küller; CSAS: Vereador Divo; CECE: Vereadora Missionária Adriana. Concluída a votação da Ordem do 

Dia e não havendo vereadores interessados em se manifestar no Pequeno Expediente, o Senhor Presidente 

encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia vinte e três do mês em curso, quarta-feira, no horário 

regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Dr. 

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

Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em vinte e um de fevereiro de dois mil e vinte e 

dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
 



 

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

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 16 de março de 2.022. 

 

Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

Estagiário do Setor Legislativo 

 


