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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 23/02/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE  

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) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA MISSIONARIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Citou Salmo 106:38, comenta sobre a 

Corte Constitucional da Colômbia descriminalizou o aborto nas primeiras 24 semanas de gravides sem punição 

alguma, e pode interromper a gravidez por qualquer motivo, comenta que o aborto é permitido na Argentina, 

Uruguai, Cuba e Guiana, que no Mexico é autorizado em até 12 semanas em algumas regiões daquele pais, 

comenta que um dos mandamentos de Deus é não mataras e estamos vivendo um tempo onde fica mais claro 

e fácil saber o que as pessoas estão defendendo e de que lado estão, que foi saber sobre um bebezinho com 24 

semanas de gestação, e ficou mais entristecida enquanto lia, que nessa semana  de  gestação a maioria dos 

órgãos sensoriais estão formados, como tato, olfato entre outros, e responder com movimentos, comenta sobre 

ser uma atrocidade e questiona como podem permitir o assassinato desses bebes, comenta lutar para coisas 

como essa não chegarem no pais, comenta que hoje um ovo de tartaruga tem valido mais que uma criança no 

ventre da mãe, que na Colômbia a mãe não precisa justificar o motivo de abortar, e que a palavra do senhor 

fala sobre isso, cometa sobre Maria se tivesse abortado e não entendido o plano de Deus, comenta que se coloca 

à disposição a qualquer mãe que esteja em dúvidas sobre sua gestação, comenta serem vários casos em que a 

pessoa decidiu não abortar e a criá-la cresceu e possui carreira de sucesso, comenta que países onde isso é 

permitido sofre desgraças, concede parte ao vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), se soma a luta, e 
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comenta sobre a importância de ter pessoas conservadoras e pensam dessa forma, que defendam a família e a 

vida, que muitos projetos que apresentam na casa de leis é dito que é exagero que não está acontecendo, mas o 

objetivo é esse, evitar que aconteça no pais o que está acontecendo na Colômbia, é concedida a parte ao 

vereador Felipe Passos (PSDB), parabeniza a fala, e comenta ser triste ver países pensando dessa forma, 

comenta que algumas personalidades que foram frutos de uma decisão de mães, comenta o nome de 

personalidades famosas e questiona sobre mães que abortaram o que poderia ser personalidades importantes, 

com a palavra novamente a vereadora Missionária Adriana(SOLIDARIEDADE), agradece a contribuição e 

reforça para que se defenda as crianças que ainda não tem defesa, comenta Deuteronômio 19:10. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO(PSC): Comenta que tem sido procurada por profissionais de saúde e 

comunidade dos bairros, que considerando que por nota a Fundação Municipal de Saúde está com seu 

calendário de vacinas em dia e que o número de casos graves diminuiu, comenta que se precisa retornar as 

atividades corriqueiras de atendimento eletivo nas Unidades Básicas de Saúde, que são 17 Unidades fechadas 

por conta  do griparia que precisam reabrir, comenta que já se está a cinco semanas das unidades fechadas e 

que a fundação disse que seriam duas semanas, que no posto de saúde há encaminhamentos preventivos, 

primeiros exames e atendimentos preventivos, que tudo tem início no posto de saúde que acompanham a 

população no dia a dia, comenta sobre outras atividades que foram canceladas, comenta sobre a distribuição de 

medicamentos s e que a população tem se deslocado na busca de atendimentos, que esse deslocamento gera 

transtornos ligados ao transporte, reforça ser fundamental o posto de saúde, comenta caso de senhora de que 

deve percorrer grande distância para saber que só haveria consulta em abril, comenta que os moradores do 

Cristo Rei estão fazendo um abaixo assinado pedindo a volta do Posto de Saúde, que outros bairros também 

estão fazendo o mesmo pois são 17 unidades fechadas, comenta que se foi necessário o fechamento pelo vírus 

mas criou outros transtorno no atendimento e sobrecarga a profissionais que tiveram de absorver uma demanda 

duplicada, e equipes reduzidas, comenta que é preciso planejar novas ações, comenta estar fazendo 

requerimento questionando quando que os 17 postos serão reabertos e dependendo das repostas ações devem 

ser implementadas para reverter a situação. Comenta sobre a necessidade de cobrar a reabertura das unidades 

de saúde, concede parte a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta que quando o mandato coletivo fez 

visita a Unidade de Saúde do Santa Luzia também chegaram com essa informação que eram duas semanas, e 

foram informados que eram 60 dias e há especulações de 90, comenta que se em duas semanas já se instaurou 

esse caos o que acontecera em 90 dias. Com a palavra novamente a vereadora Joce Canto (PSC), reforça a 

necessidade de cobrança e de transparência para a população. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta sobre a Ponte Preta da região do Alagados que a 

anos vem se noticiado sobre a necessidade de melhorias na estrutura da ponte de divide os municípios de Ponta 

Grossa e Carambeí e em uma ação cooperada entre os dois  municípios em 2012 ou 2013 ficou acordado que 

a prefeitura de Carambeí iria providenciar os laudos e realizar o projeto e a prefeitura de Ponta Grossa faria a 

execução da obra, que os anos se passaram e a prefeitura de Carambeí cumpriu com sua parte, fez o projeto 

entregou para a prefeitura de Ponta Grossa e nada foi feito, e agora numa nova vistoria da equipe técnica dos 

dois  municípios a ponte foi interditada e ai surge o prejuízo para os moradores da região, principalmente os 

agricultores, comenta que tomou conhecimento que os recursos para a exceção dessa obra foi disponibilizadas 

para ser utilizada pelo município de  Ponta Grossa, agora resta saber se esses recursos serão suficiente, que a 

obra ainda não foi licitada, ou foi deu deserto e nada foi feito, que com essa nova interdição deverá ser feito 

novo laudo e o novo custo será repassado para a população, comenta ser mais uma vez a negligencia e 

ineficiência do poder público, comenta que próximo a eleições não desejam capitalizar e quem paga é a 

população, comenta que fez requerimento solicitando informações sobre as emendas parlamentares dos últimos 

cinco anos, comenta  que  é difícil conseguir um recurso e que depois  que o recurso chega pode ser perdido, 

em relação aos postos de saúde comenta que 1/3 das unidades estão fechados, comenta  que além de não saber 
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quando retornara, também há o problema que  também atinge o empresariado que é o vandalismo e furtos que  

vem ocorrendo na cidade em especial nas  unidades básicas de saúde, como no posto do Sabiá onde  foi roubado 

tudo, comenta que gastam milhões com reformas do patrimônio público para concertar os prejuízos  que esses 

marginais dão a cidade, questiona sobre colocar uma segurança mais efetiva, ou m efetivo da guarda municipal 

para cuidar desses espaços pois é dinheiro público que  está sendo perdido, comenta que foi encaminhado 

recursos até de  verba federal para reformar as Unidades Básicas de Saúde, mas  se reforma não tem gente para 

pôr lá, se fecha é vandalizado assim como os Campos de Society que nem pede para recolocar  pois é dinheiro 

público perdido, concede parte a vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE), comenta que essa 

semana já recebeu várias reclamações sobre o roubo de fiações e que já há projeto de lei que deveria  estar em 

ação para reprimir essas ações criminosas, comenta sobre  a inviabilidade de se pedir para  ligar pois iriam 

roubar de novo, reforça a necessidade d e fiscalização efetiva par reprimir a  venda e revenda desse material, 

com a palavra novamente  o vereador Izaias Salustiano (PSB), comenta sobre a importância de  se fiscalizar o 

receptador, comenta sobre o projeto que já foi aprovado e alta a prefeitura dar efetividade ao projeto de lei, 

comenta que ontem esteve na prefeitura e ficou triste com o que viu na praça de atendimento, onde o povo 

queria pagar e não tinha estrutura para receber, comenta ser  uma situação estranha por não haver essa estrutura 

de atendimento, comenta que fez moção de apelo sugerindo e até no PPA no sentido de fazer a descentralização 

do atendimento da praça de atendimento, comenta ser triste  ver o que está havendo na praça de atendimento e 

que os servidores não tem culpa mas que o secretario responsável veja essa situação. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta sobre o Deputado Aliel Machado que tem feito grande 

trabalho na Câmara Federal comenta que esteve visitando uma região da cidade e ficou feliz, comenta sobre 

investimentos trazidos a cidade nos últimos anos, que além de emendas trazidas para Santa Casa, Bom Jesus, 

UEPG e outras instituições, vieram dinheiro para os  ais variados seguimentos da cidade, comenta que  se 

completa aniversario do segundo prédio do Hospital Regional, que fez trabalho que tem enchido os  olhos da 

população, comenta já ter concorrido como candidato a prefeito mas o que se trás de bom para a cidade  deve 

ser levantado, reforça agradecimento por tudo que tem trazido para a cidade, comenta que visitou algumas ruas 

como a Major Sólon que era intransitável e o pessoal sofria para chegar em suas casas, a rua Antônio Carlos , 

Martins Pena, Teotônio Jorge, Nilton Prado, Frei Madre de Deus e outras que ainda serão contempladas 

possibilitara melhor qualidade de vida, que forma 10 milhões investidos em trechos de  asfaltamento na cidade, 

comenta  que há investimentos em outras regiões e o Deputado Aliel mostra que  é possível fazer não olhando 

para posições ou cores partidárias, e tem trabalhado junto a prefeita, comenta que no prefeito anterior havia 

dificuldade em colocar em pratica as emendas e agora não, logo são gastas pois 10 milhões que vem de fora é 

como se fosse 20 milhões pois  é um dinheiro que não é da cidade e vem percorrer pela cidade, reforça 

parabenização d Deputado Aliel pelo que fez na região que nasceu, comenta  ser uma  pena haver apenas dois 

deputados federais e um os abandonou, comenta sobre a falta que faz ter mais deputados federais, comenta que 

as cidades que tem maior eleitorado são os que menos elegem deputados, que buscam deputados de fora. 

Reforça a necessidade de se eleger pessoas da cidade. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta sobre os professores da rede municipal de ensino 

que os procuram pois continuam arriscando a saúde trabalhando com dezenas de crianças em salas fechadas e 

a situação é pior já que a prefeitura terceirizou a contratação  de serventes escolares, e de acordo com as 

informações divulgadas pelo sindicado dos servidores municipais há um defect. de profissionais para a 

higienização dos estabelecimentos de ensino, assim sobrecarregando servidores da linha de frente e agravando 

a situação sanitária das escolas e CMEIS para que se tornem polos de contagio do vírus covid-19, comenta  que  

a prefeitura ainda não se  pronunciou sobre o piso salarial dos professores e não deu continuidade a negociação 

com a categoria dos servidores municipais sobre o reajuste dos servidores o que representa o descumprimento 

da data base da categoria que é em primeiro de maio, comenta não haver como cumprir a data  base  em maio 

se não abrir negociação a partir de hoje, comenta  que protocolou moção de apelo para que se  antecipe as 

negociações coletivas respeitando a data base da categoria e garanta o reajuste do piso salarial dos professores 
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e que realize estudos objetivando contratar serventes escolares, comenta que irá acompanhar de perto a 

segurança sanitária de alunos e servidores, comenta que está bem antenada em relação à questões sanitárias, 

disciplinares e pedagógicas, e também sobre o piso salario e data base, que é inadmissível que  em 2022 se 

mude a data base dos servidores em geral, comenta que  se precisa destacar a luta dos moradores da região do 

Jardim Los Angelis, Jardim Califórnia e Hortência que realizaram protesto devido a super lotação do transporte 

público que faz com que motoristas não parem para trabalhadores e estudantes,  que os trabalhadores correm 

riscos de perder seus empregos por atraso de ônibus e isso é um absurdo, que tem recebido denúncias de atraso, 

superlotação e corte de linha de ônibus, comenta que essa manifestação ocorre após a ALEP aprovar o repasse 

de 20 milhões para o sistema de transporte coletivo de Curitiba e nada para os outros municípios do estado, 

comenta que  protocolou indicação para que a prefeita resolva os problemas do transporte coletivo da cidade 

junto a VCG e reforça permanecer ao lado dos trabalhadores que não estão tendo o direito ao transporte urbano, 

comenta sobre a luta em defesa da TVE que teve audiência pública recentemente, comenta os envolvidos em 

sua organização e que a posição unanime sobre  a PL 339/21, que extingue a TV é que o repasse da prefeitura 

para a TVE deve ser mantido e a TVE deve ser fortalecida, comenta que ainda através da audiência pública 

foram desenvolvidas propostas sobre a TVE, entre elas são, transmissão das sessões e demais atividades oficiais 

da Câmara de  Ponta Grossa, comenta sobre o número de pessoas que teriam acesso aos acontecimentos das  

sessões, transmissão de programas educativos e preventivos, ter um departamento comercial eficiente, dar 

continuidade ao programa Vem Apreender, comenta que a prefeita  deixou claro que estará aberta a dialogo, 

comenta que já encaminhou oficio referente a essa reunião da comissão em defesa da TV Educativa com a 

prefeita para apresentar as demais deliberações da audiência pública. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta ser um dia feliz por ver mias pessoas se vacinando 

cada vez mais, comenta que muito foi a briga para que as vacinas chegassem e hoje tornou-se algo comum, e 

as pessoas estão se vacinando, comenta que ainda há pequenas minorias que buscam medicamentos 

alternativos, e que essas pessoas não podem fazer tanto barulho quando a notícia de pessoas se vacinando e 

óbitos em números menores, comenta  sobre o piso salário dos professores e que é necessário que a prefeita se 

pronuncie sobre isso e faça isso acontecer, que já tem a lei federal e está demorando muito, comenta que  precisa 

de agilidade e valorizar os profissionais, que muito tempo já se  passou desde a aprovação da lei federal e é 

preciso que isso aconteça, comenta ter visto na sessão passada muitos vereadores elogiando a prefeita sobre os 

quatrocentos reais do pessoal da saúde e que fica feliz por isso e agradece a prefeita mas quando pensou em 

retirar em alguns meses viu a saúde quase sendo paralisada, e que sabe por que foi decidido manter, reforça 

esperar que a prefeita olhe para a classe dos professores, comenta sobre projeto de lei que está em votação hoje 

está acontecendo no STJ um julgamento muito importante e que toda a sociedade precisa de mobilizar, comenta 

que algumas pessoas mesmo pagando plano de saúde não tem acesso a alguns medicamentos e exames, e esse 

é o caso de  autismo, câncer e esclerose múltipla, que acaba dificultando a vida de muitas famílias e hoje como 

funciona, se uma pessoa precisa de um exame que o plano de  saúde  não cobre ela aciona a justiça que na 

maioria das vezes consegue o exame e o medicamento, que conhece várias pessoas que fizeram isso, comenta 

que a sua mãe não precisou pois o médico interviu com ela, comenta ter casos próximos de que se não fosse 

acionado a justiça não receberia o remédio vital para a manutenção da saúde e hoje essa esfera poderá ser 

decidida por outra categoria e se  acontecer essas pessoas não terão mais acesso a esses medicamentos e 

tratamentos, comenta que está falando disso pois se pode fazer uma pressão popular para que isso não venha 

acontecer, comenta sopre a possível inconstitucionalidade dessa medida, comenta ser situação delicada que  o 

comoveu e que dentro da Câmara tem pessoas que se preocupam em ajudar as pessoas que mais precisam. 

Comenta que já está enviando ofícios aos Deputados para mostrar que o estado se preocupa com as pessoas 

que mais precisam. 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 23/02/2022 -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

Projeto de Lei Ordinária nº 103/2021: 

Promove alteração na Lei nº 12.024, de 16/12/2014, conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

________________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR DR. ERICK CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 138/2021: 

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

outras providências, conforme especifica. 

  

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

                         CFOF    - Favorável, observada a Emenda de Redação elaborada pela CLJR 

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

                         CSAS    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela CLJR 
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Pedido de 1 dia de vistas do projeto pela vereadora Josi do Coletivo (PSOL), (Aprovado – 17 Votos 

Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções) 

________________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA 

Projeto de Lei Ordinária nº 209/2021: 

Denomina de FLAVIO ORLANDO PILARSKI a Rua “P” do Loteamento Cidade Jardim, Bairro Cará-Cará, 

nesta cidade. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

________________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 224/2021: 

Denomina de TALES LUIS WOLFF a Rua 3, do Loteamento JARDIM IMPERIAL, situada no Bairro Cará-

Cará, nesta cidade. 

  

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

17 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções) 

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

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

 

________________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR GERALDO STOCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 264/2021: 
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Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor DAVID DE SOUZA JACCOUD FILHO. 

  

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

18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções) 

 

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

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

 

________________________________________________________________________________ 

  

DOS VEREADORES JÚLIO KÜLLER E MISSIONÁRIA ADRIANA 

Projeto de Lei Ordinária nº 267/2021: 

Promove alterações na Lei nº 14.048, de 09/09/2021, conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CECE  - Favorável 

                         CSAS    - Favorável 

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

________________________________________________________________________________ 

  

DOS VEREADORES GERALDO STOCCO, JOCE CANTO E JOSI DO COLETIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 285/2021: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, cafés, quiosques, complexos e centros gastronômicos, restaurantes, 

casas noturnas, espaços de eventos e de shows e, ambientes assemelhados e do setor de hospitalidade, a adotar 

medidas de auxílio e proteção à mulher em situação de risco de assédio. 

  



 

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

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

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

18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções) 

 

                         CFOF    - Favorável, respeitada a Emenda de Redação confeccionada pela CLJR 

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

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

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

________________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 249/2022 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua Lapa, localizada no Jardim Progresso, Uvaranas, nesta cidade.  

  

Nº 250/2022 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da Camilo Augusto Píres, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 251/2022 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua Guilherme Augusto Jansem, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 252/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 
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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 realizar patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua José Antunes Mendes, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 253/2022 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua Lauro Ferreira Ribas, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 254/2022 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua Henrique Ligeski, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 255/2022 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua Maria Ângela Caldas, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 256/2022 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua José Branco Ribas, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 257/2022 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua João Martins Ribas, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 258/2022 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua Nestor Alves Campos, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 259/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 
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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 realizar patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua Antônio Vítor Buhneman, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 260/2022 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua Juventino Távares, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 261/2022 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua Alberto João Klas, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 262/2022 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua José Fávaro, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 263/2022 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua Flávio Fária Carneiro, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 264/2022 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua Gilmar Hilgemberg, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 265/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

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

está localizado na rua Lauro Ferreira Ribas em frente ao n.º 948 ,  Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.
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Nº 266/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção com cascalhamento, 

patrolamento e revitalização da rede de esgoto da Rua Bartolomeu Bueno, Vila Rio Branco - Uvaranas. 

  

Nº 267/2022 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 com 

Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na Rua Rosmar Dinies Escobar, Shangrilá, Contorno.  

  

Nº 268/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção com Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento na Rua Ilha do Mel, no Gralha Azul - 

Contorno. 

  

Nº 269/2022 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 com 

Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento na Rua Recanto dos Papagaios, Gralha Azul, Contorno. 

  

Nº 270/2022 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 com 

Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na Rua Terra Rica, Parque Auto Estrada. 

  

Nº 271/2022 da Vereadora JOCE CANTO 



 

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

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

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção asfáltica Rua Arnaldo 

José de Moraes, entre as ruas Germano Justus e  Edilson Araujo, no bairro Cará Cará. 

  

Nº 272/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção com Patrolamento, Cascalhamento, Manilhamento e limpeza de bueiros na  Rua Guia Lopes, na 

altura do nº 250 e Rua Felix Pacheco, Vila Marina. 

  

Nº 273/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção com Patrolamento, Cascalhamento, Manilhamento e limpeza de bueiros na  Rua Maria Avelina 

Martins Braga, próximo ao nº 128, Jd. Maracanã. 

  

Nº 274/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

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

está localizado entre as ruas Oscar Buturi e a rua José Sniegovski,  Jardim Primavera, Uvaranas, nesta cidade.

  

Nº 275/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

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

Vila Nova, no bairro de Oficinas.  

  

Nº 276/2022 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 com 
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Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na Rua João Boneti dos Santos, próximo ao nº 520 ao 545, no 

bairro Colônia Dona Luíza. 

  

Nº 277/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção com patrolamento, cascalhamento, limpeza e roçagem na  Rua Osvaldo Cruz, próximo ao nº 525 

- Vila Rio Branco, situado no Bairro Uvaranas, neste Município. 

  

Nº 278/2022 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  reparos na 

quadra da  Rua Lamenha Lins, entre a Av. Carlos Cavalcanti e a Rua Conselheiro Barradas, Uvaranas. 

  

Nº 279/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o 

patrolamento, cascalhamento, limpeza de bueiros e manilhamento da Rua Padre Fredolino Beuren - Jardim 

Pontagrossense. 

  

Nº 280/2022 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 Haiti, situado no bairro Vilela, no plano de pavimentação de Ponta Grossa. Enquanto as obras não 

iniciem, seja realizada manilhamento, patrolamento e cascalhamento. 

  

Nº 281/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

da Rua Otávio Palhano, situada no Bairro Monte Carlo,  no plano de pavimentação de Ponta Grossa. Enquanto 

as obras não iniciem, seja realizada manutenção da via, haja visto que anos anteriores a referida rua foi 

contemplada com fresado, e se encontra em péssimas condições for falta de manutenção. 

  

Nº 282/2022 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  reparos 

como Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na  Rua Lauro D'almeida - Jardim Monte Carlo, Bairro 

da Boa Vista. 

  

Nº 283/2022 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  reparos 

como Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na  Rua Rubens Guilherme Pinto Alves - Jardim Monte 

Carlo, Boa Vista. 

  

Nº 284/2022 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  reparos 

como Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na  Rua Sebastião Tramontin, Jardim Monte Carlo, Bairro 

da Boa Vista. 

  

Nº 285/2022 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 patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua João Pedro Silva em frente ao n.º 511, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 286/2022 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  reparos 
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como Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na  Rua Francisco Fajardo esquina com a Rua Cristiano 

Otoni - Olarias. 

  

Nº 287/2022 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 o concerto  de boca de lobo 

que fica localizada na rua Oscar Buturi com a rua José Sniegovski, Jardim Primavera, Uvaranas, nesta cidade.

  

  

Nº 288/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a alteração do ponto de 

ônibus localizado em frente ao Colégio Estadual Presidente Kennedy, na Avenida Anita Garibaldi, para 

próximo da entrada principal do Colégio, em frente ao número 157. 

  

Nº 289/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO,  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento da 

Rua Antônio Fernandes  Correia, Corredor 4 Neto localizada no Bairro Contorno. 

  

Nº 290/2022 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 em obras de Boca de Lobo  já feitas 

nas ruas Siveira Neto e José Lins do Rego Bairro Chapada. 

  

Nº 291/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

instalação de placas de sinalização visíveis e  taxões /tartarugas - delineadores de tráfego na Rua 
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Desembargador Lauro Lopes esquina com a Rua Rocha Pombo, em frente a Unidade de Saúde Julio Azevedo, 

na Vilela. 

  

Nº 292/2022 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 em obras de Boca de Lobo  já feitas 

nas ruas Siveira Neto e José Lins do Rego Bairro Chapada. 

  

Nº 293/2022 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, para que seja incluído no Programa Municipal de 

Pavimentação a Rua Olavo Bilac - Uvaranas 

  

Nº 294/2022 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 Major Nabuo Oba, Vila Marumbi - Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 

conforme a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 295/2022 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 Leonor Cavagnari Maciel - Jardim Maracanã, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 

conforme a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

  

  

Nº 296/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
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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 Sebastião Nascimento - Santa Paula, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 297/2022 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 Praia Belmonte - Dom Bosco, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 298/2022 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 Jardim Botânico - Gralha Azul, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 299/2022 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 Mandaguaçu e Rua União da Vitoria - Vila Cipa, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 

conforme a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 300/2022 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 para mudança do portão de entrada da Escola 

Municipal Vereador Orival Carneiro Martins, saindo da Rua Domício da Gama e passando para a Rua 

Guatemala, situadas de Olarias e ainda implementação do Projeto Escola para a referida instituição. 
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Nº 301/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, adequações para sinalização de trânsito verticais e horizontais, 

com identificação de preferenciais e sentido das vias para bifurcação entre as ruas Domício da Gama, Max 

Stolz e a Rua Nossa Sra. do Rocio, localizadas no bairro de Olarias 

  

Nº 302/2022 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 e viabilidade técnica para readequação de 

pavimentação asfáltica para a Rua Tomio Kawarara, esta situada na Vila Estrela 

  

Nº 303/2022 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 para implementação de redutores de velocidade como 

lombadas, tachões e/ou dispositivos apropriados para a Rua Almirante Barroso, nas proximidades do nº 2580 

  

Nº 304/2022 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 Franklin Távora, Parque Nossa Senhora das Graças, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 

conforme a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 305/2022 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 Terra Rica, Parque Auto Estrada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
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Nº 306/2022 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 Palmas, Vila Santana - Olarias, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 307/2022 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 Santa Ines, São Marcos, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 308/2022 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 - Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 309/2022 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 Acácia Negra, Santa Paula, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 310/2022 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 Henrique Ligeski - Jardim Paraíso, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
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Nº 311/2022 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 Joao Visinoni- Colônia Dona Luiza, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 312/2022 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 Prefeito Antonio de Souza Dias, Guaragi, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme 

a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 313/2022 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 Praia de Ubatuba - Dom Bosco, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros. 

Total de Indicações Aprovadas – 65 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) – 20 

Vereadora Joce Canto (PSC) – 36 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) – 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) – 1 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) – 3 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 4 

 

_______________________________________________________________________ 

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 18 de fevereiro de 2.022. 
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Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                 Presidente                                                 1º Secretário 

 

  

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

NÃO HOUVE INSCRITOS. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

2&dtReuniao=23/02/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA OCTOGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA) 

               Aos vinte e três 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, se fazendo presentes ainda 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 sem restrições. Em seguida foi procedida, pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do 

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

MUNICIPAL - Mensagem nº 96/22 (Projeto de Lei nº 13/22), altera o § 1º do art. 10 da Lei nº 6.329, de 

16/12/1999, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas urbanas do Município de Ponta 

Grossa. DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 12/22, concede Título de Cidadã 

Benemérita de Ponta Grossa à Senhora PATRÍCIA DE BAROS OLIVEIRA. DO VEREADOR DR. ZECA - 

Requerimento nº 37/22, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente sessão (23/02/2022), por 

estar em reunião na cidade de Pinhais com o Vereador Anderson Roberto Camargo (Pioco). Colocado o mesmo 

em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 28/22, à Exma. Sra. 

Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas administrativas a fim 

de que retornem às Unidades Básicas de Saúde, os profissionais deslocados para o Ginásio Oscar Pereira e, que 

assim, se retomem os atendimentos eletivos suspensos nas UBS. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - 

Moção de Sugestão Legislativa nº 29/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. 

Elizabeth Silveira Schmidt, para que determine a realização de estudos e posterior implementação de retentores 

de impurezas em bueiros da cidade. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Apelo nº 30/22, à 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência promova junto ao órgão 

vinculado responsável pela entidade, qual seja a Secretaria Municipal da Família, para que promova a reativação 

do Conselho Municipal da Juventude. DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO - Moção de Apelo nº 31/22, 

dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, para solicitar 

à Sua Excelência a reconsideração de apresentação do Projeto de Lei 339/2021, Mensagem n° 105/2021, que 

tem por escopo “a alteração na lei de criação da FUNEPO, transferindo o pessoal contratado por concurso e 
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comissionados para o Quadro de Pessoal do Poder Executivo e retirando o subsídio de manutenção dessa 

fundação” e, por conseguinte, seja expedida ordem aos departamentos competentes da Administração Municipal, 

para que proceda a retirada do referido Projeto de Lei da pauta de tramitação legislativa na Câmara Municipal 

de Ponta Grossa, com a conseqüente manutenção da Fundação Educacional de Ponta Grossa - FUNEPO - TV 

Educativa, integrante da estrutura da Administração Municipal Indireta, coma as atribuições operacionais e 

administrativas na forma legal atual. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Aplauso nº 32/22, 

dirigida à diretoria e membros da Torcida Trem Fantasma pelos 13 anos de história e ações em prol do Operário 

Ferroviário Esporte Clube. Moção de Apelo nº 33/22, dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de 

Ponta Grossa, para que urgentemente seja cumprida a Lei Federal nº 11.738 de 2008 no nosso Município e 

concedido o reajuste salarial aos professores. Finda a leitura do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR: VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: Citou o Salmo 106, versículo 38: “Derrama o 

sangue inocente, o sangue dos seus próprios filhos e filhas, sacrificam e a terra foi profanada pelo sangue deles”. 

Informou que a Corte Constitucional da Colômbia descriminalizou o aborto nas últimas vinte e quatro semanas 

de gravidez, sem punição alguma, onde as mulheres poderão decidir sobre a interrupção de sua gravidez por 

qualquer seja o motivo até o sexto mês de gestação - num país onde a grande maioria se diz religiosa. Além da 

Colômbia, informou ainda, que o aborto vem sendo permitido na Argentina, Uruguai, Cuba e Guiana. No México 

é autorizado em até doze semanas em algumas regiões daquele país e hoje lê a na Palavra de Deus, que desde a 

catequese aprendem que um dos mandamentos é não matar, onde se vive um tempo em que está mais fácil e 

claro ver de que lado as pessoas estão e o que realmente estão defendendo. Relatou sobre um bebezinho na sua 

vigésima quarta semana de gestação, ficando entristecida, ressaltando que a maioria dos órgãos sensoriais estão 

formados totalmente: tato, olfato, audição, paladar e consegue sentir cheiro e sabor do líquido amniótico, além 

de escutar sons externos e responder com movimentos, registrando porque os inocentes tem que pagar pelos 

pecadores? Deixando como sua bandeira de luta para que isso não chegue até nosso país, que possam ter pessoas 

que defendam as crianças - que se busquem demais alternativas, se colocando à disposição como parlamentar e 

pastora para dar apoio no que for preciso às mães que decidem em praticar o aborto. Tomando de aparte, o 

Vereador Leandro Bianco se somou à luta, comentando da importância em ter pessoas conservadoras, que 

pensam conforme a oradora, em defesa da vida e da família, registrando que seu trabalho também é esse: prevenir 

que coisas que estão acontecendo na Colômbia não venham a ocorrer no país, parabenizando pelo discurso, 

esperando que outras pessoas também venham a somar nesse sentido. Manifestou-se em aparte ainda o Vereador 

Felipe Passos, parabenizando pela fala, relatando sobre personalidades que foram frutos de decisões certas de 

mães que não abortaram, citando as figuras de Andrea Bocelli, jogadores de futebol Tiago Silva e Cristiano 

Ronaldo, o humorista Chaves, cantora Celine Dion, Steve Jobis, concluindo dizendo de quantas mães que 

praticaram aborto, cujos filhos poderiam ser personalidades. Missionária Adriana finalizou registrando 

Deuteronômio 19:10 “Para que não se derrame sangue inocente no meio da terra, que o Senhor te dá por herança, 

que não haja sangue sobre ti”. VEREADORA JOCE CANTO: Para falar sobre assunto em que vem sendo 

procurada por profissionais de saúde e comunidade dos bairros, considerando que por nota a Fundação Municipal 

de Saúde está com seu calendário de vacinação em dia da COVID e também que o número de casos de 

agravamento diminuiu, colocando o Município no controle dos casos como se faz parecer pelo retorno das aulas. 

Nesse sentido, disse que precisam retornar também as atividades corriqueiras de atendimentos eletivos nas 

Unidades Básicas de Saúde, de forma presencial, ressaltando dezessete unidades fechadas por conta da abertura 

do gripário que precisam reabrir, estando na quinta semana de unidades fechadas. Registrou que no posto de 

saúde acontece a medicina preventiva, o primeiro atendimento, o encaminhamento para exames e consultas com 

especialistas, cujas equipes são as que acompanham estados de saúde e problemas da população no dia a dia, 

inclusive os que são considerados agravados como comorbidades. Citou ainda atendimento de puericultura, 

grupos de hiperdia, doenças respiratórias que tiveram suas atividades canceladas. Sem contar também, da 

dispensação de medicamentos, sendo impossível retirar em outra unidade de referenciamento. Colocou que a 

população está se deslocando em espaço distante, na busca infrutífera por atendimentos que depende de 

transportes, para muitas causando sérios transtornos. Relatou que os Bairros estão elaborando abaixo assinados 

objetivando a reabertura de unidades de saúde. Comentou que visitas a acamados e pessoas com problemas 

mentais foram bruscamente interrompidos, deixando a população desassistida em suas necessidades. Outro fato, 
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a sobrecarga aos profissionais que se mantiveram em suas regionalizações, tendo que absorver demanda 

duplicada e ainda triplicada. Ressaltou que entende que emergência existiu, mas precisam ser planejadas novas 

atitudes, considerando que essa demanda reprimida levará meses e anos para ser normalizada. Informou que está 

elaborando requerimento ao Secretário de Saúde para que responda quando esses dezessete postos serão 

reabertos e dependendo da resposta, disse que ações deverão ser implantadas para reverter essa situação, 

destacando que foi divulgada que seriam fechadas por duas semanas. Conclamou a imprensa do Município, onde 

precisam cobrar essa reabertura. Concedeu aparte à Vereadora Josi do Coletivo, a qual relatou que quando 

fizeram visita, através de seu mandato, à Unidade de Saúde do Santa Luzia, também chegaram com essa 

informação que eram duas semanas, onde comentaram que haveriam especulações de noventa dias, pensando 

que em duas semanas já se instalou esse caos, questionando como a população irá ficar com o prazo de noventa 

dias? VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Para comentar a respeito da Ponte Preta na região dos Alagados, 

que há anos vem sendo noticiada a necessidade de se elaborar melhorias na sua estrutura para não colocar em 

risco os usuários, lembrando que nos anos de 2.012/2013 em ação cooperada entre os municípios de Ponta Grossa 

e Carambeí, ficou acordado que a prefeitura daquela cidade iria providenciar os laudos e realizar o projeto e a 

execução ficaria sob responsabilidade da administração municipal, licitar e executar, onde passaram os anos 

tendo sido elaborado o projeto na gestão de Osmar Blum, entregando para a nossa prefeitura e não se sabe porque 

nada foi feito e agora em nova vistoria, se chegou a conclusão que não oferece mais segurança tendo sido 

interditada por conta disso. Citou que mais uma vez a inércia do Poder Público em atender as necessidades no 

momento certo e adequado. Tomou conhecimento que os recursos para execução da referida obra foram 

disponibilizados através de emenda parlamentar, encaminhada pelo Deputado Plauto Miró Guimarães Filho, 

restando saber se serão suficientes, considerando estar disponíveis à algum tempo. Para atualizar terá novo custo 

que certamente será repassado para a população que além de pagar o preço, ficará sem utilizar aquela via. Frisou 

que elaborou requerimento, solicitando informações da Prefeitura, quanto ao encaminhamento de emendas 

parlamentares nos últimos cinco anos, para saber os valores que vieram e quais representantes políticos e se 

foram ou não utilizados. Em relação aos postos de saúde, somando à Vereadora Joce Canto, ressaltou que cerca 

de um terço das unidades básicas de saúde estão nesse momento fechadas, e além do fato de não saberem quando 

irão atender a população, existe outro problema grave, atingindo também o empresariado e pequenos comércios 

dos bairros: a questão dos furtos que vem ocorrendo na cidade em todos os cantos, em especial nas UBS do 

Parque dos Sabiás, onde roubaram tudo, ilustrando que hoje se tivessem os equipamentos e recursos necessários 

para reabrir, não teria condições, pelo fato do patrimônio estar deteriorado. Perguntou se não seria o caso de 

colocar alarme monitorado, segurança mais efetiva ou efetivo da Guarda Municipal para cuidar desses espaços? 

Viu, das emendas impositivas, vários vereadores que encaminharam recursos até de verba federal para reformar 

as UBS, perguntando, se reformada, não tem pessoal para colocar para trabalhar; se fechada, são destruídas pelos 

vândalos, assim como nos campos de futebol society, cuja fiação elétrica é levada. Somou em aparte a Vereadora 

Missionária Adriana, dizendo haver recebido reclamações de igrejas, casas e até construções, em que os bandidos 

invadem e levam a fiação, lembrando existir na Casa projeto de lei que deveria estar em ação para reprimir e 

oprimir a venda e revenda desse material. Retomando, Vereador Izaias comentou sobre sua ida até a Prefeitura 

Municipal, na data anterior, ficando triste com o que presenciou na Praça de Atendimento, onde o povo desejava 

pagar seus IPTUs negativados, sem no entanto haver estrutura para receber, sequer funcionários responsáveis 

para dar informação. Já elaborou moção de apelo sugerindo até no PPA  objetivando realizar a descentralização 

dos serviços de atendimento, levando até outros locais da cidade, como Santa Paula, Oficinas, Uvaranas, Nova 

Rússia, podendo até aproveitar os espaços públicos, como terminais de ônibus, com funcionários que se 

deslocam até dos referidos bairros para trabalhar na Prefeitura. Precisa que o Secretário responsável pela Praça 

de Atendimento desça até o local para ver essa situação. VEREADOR JULIO KÜLLER: Para falar a respeito 

da atuação do Deputado Federal Aliel Machado, com grande trabalho sério nos dois mandatos, demonstrando o 

carinho e dedicação pela cidade. Relatou alguns investimentos trazidos pelo mesmo nos últimos anos: além de 

receita, emenda para Santa Casa, Bom Jesus, UEPG, instituições das quais labuta diariamente, também verbas 

para o Corpo de Bombeiros e mais variados segmentos da cidade. Informou que esta semana completou 

aniversário do segundo prédio do Hospital Regional, com investimento através de emenda parlamentar daquele 

deputado, trabalho que enche os olhos da população. Ressaltou que o que se traz de bom para a cidade tem que 
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ser levantado, agradecendo ao mesmo nesse sentido. Seguindo, comunicou haver visitado, semana que semana 

que passou, algumas ruas, como Major Solon, cruzando com Paes de Andrade, onde era local intransitável; 

Antonio Carlos, Martins Pena; Teotônio Jorge; Nilton Prado, Frei Madre de Deus e outras que ainda serão 

contempladas, como Alto Paraná, no Santo Antonio, São Jerônimo da Serra, onde os moradores terão qualidade 

de vida muito maior a partir de agora, sendo dez milhões investidos somente nos trechos de asfaltamento da 

cidade, não somente das vilas adjacentes à Hilgemberg, onde reside aquele deputado, mas também em Uvaranas, 

Jardim Tarobá e assim mostra que é possível fazer, não olhando para cores ou posições partidárias, tendo grande 

parceira, a Senhora Prefeita Elizabeth Schmidt que também tem tido trabalho conjuntamente com o mesmo para 

que tais emendas possam ser aplicadas. Lembrou que na gestão do prefeito anterior tinha-se dificuldade em 

colocar em prática as emendas e agora não, as mesmas vêm e são implantadas. Entende que sSe também fosse 

contemplado com mais dez milhões do outro deputado que foi nomeado secretário, teria condições de contemplar 

mais locais da cidade com obras de asfaltamento, como Olarias, um dos bairros mais antigos. Para que as pessoas 

possam compreender a falta que faz a cidade poder ter mais deputados federais representando a população, 

colocou que dos grandes centros de cidades que tem maior eleitorado, somos o que menos elegem deputados, 

considerando ser um mau sinal, pois buscamos lá fora alguém que possa cuidar do município. VEREADORA 

JOSI DO COLETIVO: Para vocalizar demandas de trabalhadores pontagrossenses que clamam ao Poder Público 

no sentido de ser respeitados como cidadãos, abordando três problemas cruciais para a vida da população: 

primeiro, os professores da Rede Municipal de Ensino que procuram o Mandato Coletivo, onde continuam 

arriscando a saúde, trabalhando com crianças em salas fechadas, cuja situação é pior este ano, pois a prefeitura 

terceirizou a contratação das serventes escolares e de acordo com informações divulgadas pelo SINDISERV, há 

um déficit de profissionais para realizar a higienização dos estabelecimentos de ensino da rede municipal, além 

de carregar os servidores que estão na linha de frente, a prefeitura está agravando ainda mais a situação sanitária 

nas escolas, elevando o potencial das mesmas, junto aos CEIS e CMEIS, de serem pólos disseminadores da 

COVID-19. Além disso, citou que a prefeitura ainda não se pronunciou sobre o piso salarial dos professores e 

não deu continuidade à negociação com a categoria, o que representa na prática o descumprimento da data base 

que vence em primeiro de maio, não havendo como cumprir essa se não abrir negociação a partir desta data. 

Nesse sentido, como mandato coletivo do PSOL, disse que protocolou moção de apelo à prefeitura para que 

antecipe as negociações coletivas, respeitando dessa forma a data base da categoria e garanta o reajuste do piso 

salarial dos professores, nos termos da Lei nº 11.738/2008, bem como realize estudos no sentido de efetivar a 

imediata contratação de serventes escolares, através de teste seletivo. Relatou que na data anterior já tiveram 

conversa com a Secretária Municipal de Educação e estando bem antenados em todas as questões sanitárias, 

disciplinares e pedagógicas e ainda o processo de cumprimento ou descumprimento por parte do Executivo 

Municipal, da lei do piso salarial tão caro aos profissionais e negociações da data base, considerando 

inadmissível que essa seja mudada. Outro assunto, para destacar a luta dos moradores do Jardim Los Angeles, 

Califórnia e Jardim Hortência que realizaram protesto nesta data às seis horas da manhã, devido a superlotação 

do transporte público, fazendo com que os motoristas não parassem para apanhar trabalhadores e estudantes nos 

pontos, cujos quais correm o risco de perderem seus empregos por atraso de ônibus, considerando um verdadeiro 

absurdo, onde seu mandato vem recebendo inúmeras denúncias. Por ironia do destino, lembrou que essa 

manifestação ocorre um dia após a ALEP aprovar o repasse de vinte milhões para o sistema do transporte coletivo 

de Curitiba e nada para os outros municípios do estado. Protocolou indicação solicitando a resolução dessa 

situação pelo Poder Executivo, junto à VCG e permanece ao lado da luta dos trabalhadores que não tem direito 

constitucional à mobilidade urbana, devido a esse sistema que somente beneficia o interesse privado em 

detrimento ao interesse público. Terceiro ponto, para destacar a luta em defesa da TV Educativa que realizou 

audiência pública na última semana, destacando a síntese de encaminhamentos retiradas dessa para que tomem 

conhecimento, tendo sido organizada pelo mandato coletivo e ainda com a somatória de esforços da Vereadora 

Joce Canto, Vereador Geraldo Stocco, Vereador Izaias Salustiano e Vereador Ede Pimentel, ressaltando a 

posição unânime encaminhada pela mesma, sobre o PL 339/21 que na prática extingue a TV, que o repasse da 

Prefeitura deve ser mantido. Entende que a  Administração Municipal deve se manter no conselho da mesma, 

devendo ser fortalecida com investimentos e diálogos com os servidores, além dessa posição que diz respeito 

especificamente ao referido projeto, lembrando também haver encaminhado proposta para o funcionamento da 
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TVE que são: transmissão das sessões e demais atividades oficiais da Câmara Municipal de Ponta Grossa; 

transmissão de programas educativos, preventivos sobre saúde pública; ter um departamento comercial eficiente; 

dar continuidade ao Programa Vem Aprender, tendo em vista as suspensões de aula devido aos casos de COVID; 

reunião entre comissão da frente em defesa da TVE com a prefeita municipal, a qual deixou claro que estará 

aberta ao diálogo, abrindo o ano de 2.022, onde já protocolou ofício solicitando essa audiência para reunião. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: Para comentar a respeito da aplicação das doses de vacina contra o 

coronavírus, destacando sua importância, apesar de pequenas parcelas que buscam pelo medicamento alternativo 

e outras vacinas, porém essa pequena minoria não pode fazer tanto barulho a par de tantas que existem se 

vacinando e óbitos tendo seu número drasticamente menor, sendo algo positivo. Falou também sobre o piso 

salarial dos professores, precisando que a Prefeita Elizabeth se pronuncie sobre isso e faça acontecer, já tendo a 

lei federal e está demorando muito, necessitando que profissionais da educação sejam valorizados com esse 

direito. Viu na sessão passada muitos vereadores elogiando a prefeita pelos quatrocentos reais ao pessoal da 

saúde, onde agradece a mesma por isso, mas quando pensou em retirar alguns meses, viu o caos que aconteceu 

na cidade, sabendo porque acabou mantendo, esperando que olhe para a classe das professoras e professores. 

Falou a respeito do projeto que se encontra em votação, de autoria de seu mandato, do mandato coletivo e 

vereadora Joce Canto, onde falará mais no momento de sua discussão. Lembrou que nesta data está acontecendo 

no STJ um julgamento muito importante, onde a sociedade inteira precisa se mobilizar. Disse que algumas 

pessoas, mesmo pagando plano de saúde, não têm acesso a medicamentos, alguns exames, sendo casos de 

autismo, câncer, esclerose múltipla, enfim, que acaba dificultando a vida de muitas famílias. Comentou que hoje, 

por exemplo, uma determinada pessoa precisa de um exame que o plano de saúde não cobre, aciona a justiça e 

na maioria das vezes ganha a causa. Citou casos próximos de amigos com esclerose múltipla que se não tivesse 

acionado o Ministério Público, não receberia remédio vital e essencial para manutenção de sua saúde. Informou 

que toda essa lista de medicamentos e exames estão na Agência Nacional de Saúde e determinada categoria e 

hoje o STJ pode decidir por outra categoria e se isso acontecer as pessoas não terão mais acesso a esses 

medicamentos. Não podem realizar projeto, ofício ao STJ, mas podem fazer pressão popular, começando por 

esta Casa, indo até o estado, a Câmara dos Deputados Federais para que essa decisão não aconteça e se ocorrer, 

seja reformulada, pairando até no ar a inconstitucionalidade dessa medida. Falou que dentro desta Casa tem 

pessoa que se preocupam, fazendo ainda referências ao projeto aprovado na sessão passada, de autoria do 

Vereador Divo, que vai de encontro a isso: ajudar as pessoas que mais precisam. Está enviando ofícios aos 

deputados estaduais para mostrar que o nosso Estado tem representantes que se preocupam com a saúde dos que 

mais precisam. Esgotada a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 103/21 (Vereador Paulo Balansin) promove alteração na Lei nº 12.024, 

de 16/12/2014, conforme especifica: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 138/21 (Vereador Dr. Erick Camargo), promove alterações na Lei nº 

13.391, de 06/03/2019, que cria o Banco de Alimentos de Ponta Grossa e dá outras providências, conforme 

especifica: RETIRADO PARA VISTAS, por um dia, a pedido da Vereadora Josi do Coletivo. PROJETO DE 

LEI Nº 209/21 (Vereador Jairton da Farmácia), denomina de FLAVIO ORLANDO PILARSKI a Rua “P” do 

Loteamento Cidade Jardim, Bairro Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO, ficando registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 224/21 (Vereador Divo), denomina TALES 

LUIS WOLFF a Rua 3, do Loteamento JARDIM IMPERIAL, situada no Bairro Cará-Cará, nesta cidade: 

APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 264/21 

(Vereador Geraldo Stocco), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor DAVID DE 

SOUZA JACCOUD FILHO: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. 

PROJETO DE LEI Nº 267/21 (Vereadores Julio Küller e Missionária Adriana), promove alterações na Lei nº 

14.048, de 09/09/2021, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

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

Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, 

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da 
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votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 285/21 (Vereadores Geraldo Stocco, Joce Canto e Josi do 

Coletivo: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, 

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

Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico 

e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. Manifestando-se em 

questão de ordem, o Vereador Julio Küller solicitou ao Senhor Presidente a colocação em pauta nas próximas 

sessões projetos de lei de sua autoria de nºs 153, 162, 166 e 168/21, assim que puder, os quais estão com prazos 

esgotados. Foi ainda colocada em discussão e votação, tendo sido aprovada a solicitação verbal do Vereador 

Paulo Balansin, ficando autorizado a se ausentar da presente sessão pra tratar de compromisso externo. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Indicações nºs 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 

259, 260, 261, 262, 263, 264, 265; 274; 285; 287/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 266, 267, 268, 269, 270, 

271, 272, 273; 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284; 286, 291; 294, 295, 296, 297, 298, 299; 304, 

305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313/22, da Vereadora Joce Canto; 288/21, do Vereador Geraldo Stocco; 

289/21, do Vereador Leandro Bianco; 290; 292; 293/22, do Vereador Izaias Salustiano; 300, 301, 302, 303/22, 

de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Concluída a votação da Ordem do Dia e não havendo vereadores 

inscritos para o Pequeno Expediente, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima 

para o dia dois de março, quarta-feira, no horário regimental, comunicando que a Ordem do Dia será publicada 

no Diário Oficial do Município, além de estar à disposição via rede de computador. Eu, Vereador Dr. Erick, 

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

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

dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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