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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 02/03/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=02/

03/2022 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: n/a 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

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 JUSTIFICADA AUSENCIA 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 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Comenta que se tem vivido dias sombrios depois 

da covardia da Colômbia onde se permitiu o aborto até o sexto mês de gestação, e agora a covardia na Ucrânia 

onde pessoas são assassinadas também de forma cruel, comenta que não entrara no mérito da guerra, apenas 

declara solidariedade e orações aos povos Ucranianos e Russos, parabeniza o 1 Batalhão de Policia Militar pelo 

aniversário de 122 anos de excelentes serviços prestados para a população dos Campos Gerais, comenta sobre 

a Audiência Pública da última sexta-feira onde o Secretário da Fazenda Claudio Grocoski prestou contas do 

exercício de 2021, comenta que o município paga mais de 100 milhões em pagamento de dívidas de mais de 

30 anos deixada por várias gestão e que o município manteve a regularidade fiscal, e mesmo em um ano difícil 

o município efetuou vários programas dos quais destaca, investimento em saúde, educação, e um dos maiores 

programas sociais concedendo 17 mil vales mercados, comenta sobre a ampliação e programa vale gás abertura 

de credito  para MEIS e micro empreendedores além da chegada de várias empresas no município, parabeniza 

o secretário Claudio e a prefeita, pelos serviços e que se não fosse a pandeia a situação estaria muito melhor 

mas acredita que irão melhorar a situação do município. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Comenta que na quarta-feira não chegou em sua vez e 

falou em live sobre a triste  notícia do aborto de 6 meses de gravides, e que entende ser o assassinato de uma 
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criança, comenta que visitou uma igreja no fim de semana, e uma pastora apontou para uma moça que possuía 

uns 20 anos e informou que quando tinha seis meses na barriga da mãe, queriam fazer o aborto dela, e se tivesse 

feito não estaria hoje, comenta que continuará brigando que é contra o aborto, comenta entender que o assunto 

é amplo, mas que a criança não tem culpa das atrocidades que acontece, comenta sobre o 1 BPM que fez 122 

anos e comenta sobre sua importância na região dos Campos Gerais, comenta respeito aos companheiros de 

farda, e aos policiais da reserva, comenta que inicia hoje a sensibilização sobre as pessoas com epilepsia, o 

março roxo, que é marado por aspecto clinico e o preconceito, comenta que no fim do ano venho o projeto de 

alteração da lei 10.408 de 3 de novembro de 2010, comenta que atendeu alguns construtores, e com muita 

responsabilidade s sensibilizaram e fizeram o que puderam naquele momento, reforça que como vereadores, 

que o projeto venho do executivo e que analisaram a constitucionalidade do projeto e ouviu a sociedade, reforça 

que o empresário não pode quebrar se não haverá emprego e que deseja que os construtores continuem 

construindo pois gera empregos que estão atentos a essa situação  para que a geração de emprego e o 

crescimento da cidade continue, comenta que já fizeram uma  emenda e que estão para ouvir a sociedade e as 

instituições, comenta que protocolaram emenda que meche no inciso 10 e 11 do artigo 45 B da lei 10.408 de  

3 de novembro de 2010, que a comissão de justiça está aberta para ouvir as pessoas para que sejam justos, que 

quando vem a Tribuna está cuidando das famílias, reforça que a comissão está aberta para ouvir a população, 

reforça estar atento a situação e que fizeram o possível para ajustar o que estão pedindo e o necessário, comenta 

que fara o possível dentro da lei para que a cidade continue crescendo. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta saber que haveria a possibilidade da prefeita cortar os 

jogos estudantis municipais e cortar e cortar os atletas dos jogos da juventude de irem para a competição, que 

não acreditou que era possível quando ouviu esse boato, e por isso não falou nada porem infelizmente a notícia 

se concretizou e a prefeita quer cortar ainda mais do esporte na cidade, reforça respeito ao secretário de esporte 

e sua equipe porem é inadmissível o que a prefeitura tem feito com o esporte dentro da cidade, que desde a 

gestão do ex-prefeito Marcelo Rangel o esporte é a pasta que menos recebe recursos da prefeitura, que menos 

tem verba para poder trabalhar, que quando chegam competições de nível nacional todos falam e veem a 

importância do esporte, comenta saber a importância do JEEM na cidade, mais de 30 anos de tradição, comenta 

sobre atletas da cidade, e comenta sobre a importância desses jogos e que pesquisou o preço do JEEM não 

chega  a 500 mil reais, para a prefeitura realizar o JEEM, e que mesmo que o valor fosse maior questiona o 

quanto vale investir nas crianças, comenta sobre fazer economia em outras pastas, que é necessário ter 

prioridades e que se indignou pôr a justificativa do ato ser corte de custos e que muitas escolas irão cortar o 

número de profissionais ligados à educação física, e sobre os jogos da juventude a prefeitura não quer liberar 

nem que os pais dos jovens paguem para que eles vão jogar, comenta ser uma gestão com sérios problemas e 

que parece estar desesperado para fazer algo que não sabe, que não se posiciona e falta prioridade, concede 

parte para a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta se preocupar que além das escolas particulares que 

possuem mais investimentos em esportes é os estudantes da periferia que possuem apenas essa oportunidade 

para se revelar enquanto atleta, que nunca será gasto com esporte, sempre será investimento, comenta sobre 

gastos questionáveis da prefeitura como 112 milhões para a contratação de segurança para a arena multiuso e 

de forma questionável pois não houve licitação e que se deve questionar e lutar pelos pequenos atletas, que é a 

oportunidade das crianças de periferia que esperam o ano todo e já fazem dois anos que não tem o JEEM, 

comenta sobre crianças sendo salvas pelo esporte, questiona sobre quem defende as crianças se subira na 

Tribuna defender as crianças sobre isso, com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco (PSB), comenta 

que todos sabem o discurso, “o esporte salva vidas”, e que é preciso investir no esporte para que a cobrança 

tenha acesso ao esporte, comenta ser o esporte uma das bandeiras do mandato e reforça a necessidade de 

incentivo e que deseja que futuramente o esporte seja referência e que é necessário investir em esporte e na 

Secretaria do Esporte para que possam trabalhar, comenta que terá reunião para reverter essa situação. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta que tem uma percepção que querem fazer economia para 

algumas coisas e retiram as prioridades, comenta que acompanhou a audiência pública na última sexta- feira e 
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teve uma certeza, e que teve o voto correto quando votaram contra o aumento do IPTU pois pela fala do 

Secretario Cláudio no ano passado a prefeitura recebeu 74 milhões de reais de IPTU, mas se quisesse passado 

o IPTU quando viria de IPTU para esse ano, e foi respondido 140 milhões, um aumento de mais de 100%, e 

que estavam corretos quando votaram não para o aumento do IPTU, comenta não ser demagogo quando votou 

contrário ao aumento do IPTU, comenta que o trabalhador pagaria 100% de aumento do IPTU e que se voltar 

para essa casa irá votar contrariamente novamente, comenta que a prefeitura tem dificuldades mas que integram 

as dificuldades para cortar despesas do esporte, das castrações que não estão havendo, para a saúde e a TVE, 

mentindo para o povo quando falam que  vão cortar a TV E que os funcionários irão permanecer e não haverá 

corte das despesas, comenta que sobre a saúde questionou sobre os exames de ultrassom obstétrico que não são 

realizados desde o ano passado, que é durante esse exame que se descobre por exemplo síndrome de Dow, sexo 

do bebê e muitas coisas, sendo um exame importantíssimo, concede parte a vereadora  Josi do Coletivo (PSOL), 

comenta que quase perdeu o primeiro filho no parto, e isso está ligado a saber a posição da criança, comenta 

que fica pensando se conseguisse que todos os poderosos que toma decisões sobre  a saúde do município 

utilizassem o serviço público de saúde do município, comenta sobre as UBS continuarem fechadas, que é hora 

de atender a população sequelada pela pandemia, que acabou de receber que está faltando motorista de 

ambulância, comenta que não há esporte, que é ônibus que está atrasando com mudança de linhas, e saúde 

negligenciada, comenta entender que quem utiliza o transporte coletivo que deve ser ouvido, reforça que quem 

toma as decisões dos serviços públicos não o utilizam, que as decisões são tomadas por pessoas que não 

conhecem a realidade e não querem ouvir quem conhece, sobre as castrações comenta que pediu arduamente 

ano passado para que não houvesse essa lacuna entre um contrato e outro, que um mês se castração perde-se o 

controle de zoonoses e que essa relação de absurdos deve ser resolvida e questionada. Novamente com a palavra 

a vereadora Joce Canto (PSC), comenta que de  fato é necessário resolver essa questão das castrações, que 

amanhã terá reunião com o secretário de meio ambiente juntamente com o grupo fauna para resolver essa 

questão das castrações, comenta que em relação ao ultrassom obstétrico comenta que traz diagnósticos 

importantes e pede atenção a prefeita e do secretário de saúde para que nesse mês da mulher que está 

começando agora para que se comece a resolver essa questão faz mães e que tem uma emenda impositiva para 

que comece a realizar esse exame tão importante para as gestantes. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Comenta sobre a moção para que as UBS sejam abertas e que 

recebe todos os dias o clamor da população, comenta ter certeza que a prefeita irá atendê-los, comenta que 

visitou a região do Itaiacoca e que pode ver o clamor da região, que está secando as fontes, que recebeu 

reclamação que estão sem agua, que as nascentes estão secando e está vendo a dificuldade da população pela 

falta de agua, comenta sobre as emendas impositivas encaminhadas para atender essa população que esta 

clamando por agua, comenta ser triste a dificuldade da região, comenta que fez um levantamento para realizar 

estudo para estudar um jeito para vários poços artesianos para aquela região, que só isso resolverá aquele 

sofrimento, comenta que fará moção de apelo para que nos horários de pico, que pode observar principalmente 

funcionário que mora no Los Angeles que duas vezes não conseguiu chegar para o trabalho, comenta que como 

patrão entende mas tem patrões que necessita do funcionário no horário e que vê a dificuldade da população e 

que tomara as devidas providencias, comenta sobre outras linhas onde os ônibus estão super lotados no horário 

de pico, e que tomara providencia, comenta que apenas quem usa que sabe e que vê a grande dificuldade que 

é enfrentar os ônibus super lotados, concede parte a vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE), 

comenta que retificando, que tem sido uma repetitiva na casa de leis as reclamações sobre o transporte público, 

que tem gritado aos quatro ventos e que algo realmente precisa ser feito, comenta que é bem pago e as pessoas 

precisam desse serviço, parabeniza o posicionamento e comenta que há inúmeras indicações para atender a 

população, com a palavra novamente o vereador Léo Farmacêutico(PV), reforça apelo e que em horários de 9 

e 10 horas os ônibus funcionam normalmente mas no horário de pico algo deve ser feito. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta sobre a prestação de contas realizada na audiência 

na sexta-feira passada, em questão do IPTU o aumento da arrecadação seria de 100%, dito isso comenta sobre 
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a fala do Dr. Monjabosco quando esteve aqui, que o questionou sobre as unidades básicas estarem fechadas, e 

a situação que os preocupa além da população não estar tendo o devido atendimento que fica claro com as 

unidades sem funcionamento, foi questionado sobre a manutenção dos prédios já que está havendo um aumento 

absurdo dos arrombamentos e furtos de fios e questionou sobre equipe para refazer as reformas e foi informado 

que há uma equipe mas que não é o suficiente por que os arrombamentos são muitos e reiterados, e se preocupa 

por que se estão com as unidades fechadas e estas estão sendo arrombadas e depredadas então quando forem 

reabrir não terá como reabrir pois não será possível a utilização, questionou sobre a existência de planejamento 

nesse sentido e foi informado que a guarda municipal não consegue conter e questionou sobre a possibilidade 

de colocar alarmes monitorados e contratar uma segurança particular, comenta que a partir do momento que 

for reabrir essas unidades básicas haverá outros problemas que são a possibilidade de utilização desses prédios 

e foi informado que estão fechadas por falta de profissionais e a questão financeira não é o caso, comenta que 

recebeu denúncia que as pessoas estão esperando até 8 horas para serem removidas por falta de motoristas de 

ambulância, comenta que concluiu que se não faltam recursos então falta administração, comenta que não se 

pode concordar que fiquem fora do JEEM e dos Jogos Abertos do Paraná, que além de tudo que representa o 

esporte, é que cria-se uma expectativa nos atletas que possuem uma preparação e estão frustrados por ter essa 

expectativa quebrada sem uma justificativa plausível, comenta que a administração pública está renegando o 

esporte para a iniciativa privada, que há projetos sociais de escolinha e que poderia investir em recurso para 

tirar as crianças da rua, que é triste chegar em um momento como esse e que poderiam buscar recursos 

trabalhando junto a iniciativa privada, comenta saber que em 2020 já havia projeto aprovado em Brasília sobre 

a lei de incentivo ao esporte da cidade de Ponta Grossa, que  poderia buscar recursos nas empresas da região 

para incentivo ao esporte, que esse projeto estava relacionado ao JEEM, comenta ficar triste de ver que para 

cuidar da arena de multiuso houve um gasto de R$ 112 mil reais por seis meses para colocar um vigia de dia e 

de noite para cuidar sendo que não está sendo utilizado pela população, comenta que a própria guarda deve 

cuidar do patrimônio público, que causa revolta ver o Dinheiro Público tão mal aplicado e o Poder Público 

inerte em uma administração ineficiente que não vê o sofrimento do povo de Ponta Grossa. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 02/03/2022 -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  
EM SEGUNDA 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. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 224/2021: 
Denomina de TALES LUIS WOLFF a Rua nº 3 do Loteamento Jardim Imperial Bairro Cará-Cará, nesta cidade. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 264/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor DAVID DE SOUZA JACCOUD FILHO. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 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. 

Votação Nominal – Aprovado – 17 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 dos estabelecimentos do tipo bares, restaurantes, lanchonetes, cafés, quiosques, 

complexos e centros gastronômicos, casas noturnas, espaços de eventos, shows e ambientes assemelhados, bem 

como do setor de hospitalidade do Município de Ponta Grossa, a adotarem medidas de auxílio e proteção à 

mulher em situação de risco de assédio, conforme especifica. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis – Votos Contrários – Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  
  
  
  

EM DISCUSSÃO UNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 28/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

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.  

  

Nº 29/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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. 

  

Nº 30/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APELO 
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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. 

  

Nº 31/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

MOÇÃO DE APELO 

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 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 procedam a retirada do referido Projeto de Lei da pauta de tramitação legislativa na Câmara 

Municipal de Ponta Grossa, com a consequente 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. 

 Votação Nominal – Rejeitado – 6 Votos Favoráveis – 10 Votos Contrários – Abstenções 

 

Nº 32/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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

Ferroviário Esporte Clube. 

  

Nº 33/2022 do Vereador GERALDO STOCCO15 e 116, do Regimento Interno, requeiro à Mesa Executiva, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja remetida esta 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

Total de Moções Aprovadas – 5 

Vereador Dr. Erick (PSDB) – 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) – 3 

Vereador Filipe Chociai (PV) – 1 

Total de Moções Rejeitadas - 1 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 
 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 314/2022 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 

redutor de velocidade, na modalidade de lombada, na Rua Guaritá em frente ao mercado Sara, Contorno. 

  

Nº 315/2022 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 realização de recuo e construção de um ponto de 

ônibus com abrigo, para parada de ônibus na rua Eduardo Burgardt, Contorno. 

  

Nº 316/2022 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 ou determinar a limpeza do 

terreno que esta localizado na rua Maria Úrsula de Abreu n.º 138, Jardim Progresso, Uvaranas, nesta cidade.

  

Nº 317/2022 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 conserto  de boca de lobo 

que fica localizada na rua Maria Ùrsula de Abreu esquina com  Avenida Eusébio de Queirós, Jardim Progresso, 

Uvaranas, nesta cidade.  

  

Nº 318/2022 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 que a linha de ônibus Los Angeles e 

Califórnia retorne a ter a freqüência de 20 em 20 minutos nos períodos do início da manhã, do almoço e do fim 

da tarde. E também estude a viabilidade de implantação de linha direta Los Angeles/Califórnia - Centro, e 

Centro Los Angeles/Califórnia em alguns horários, conforme demanda dos moradores.  

  

Nº 319/2022 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 limpeza e  roçada da Quadra 

de Esportes  localizada na rua Javerte Ribeiro da Fonseca, Vila Francelina, Uvaranas, nesta cidade.   

  

Nº 320/2022 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 redutores de velocidade ou travessia elevada  na Avenida Ernesto Vilela, esquina com a Rua Barão 

de Capanema - Nova Rússia.  

  

Nº 321/2022 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 Irene Scheidt Venske - Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 322/2022 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 solicitar de modo urgente para tornar preferencial a 

rua Euzébio de Mattos em cruzamento com a rua Lopes Trovão, Oficinas. 

  

Nº 323/2022 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 Laurindo Rabelo, 

esta situada no Jardim Carvalho 

  

Nº 324/2022 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, poda e corte de mato em área localizada ao final da Rua 

Laurindo Rabelo, situada no Jardim Carvalho 

  

Nº 325/2022 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, melhorias na iluminação para a Rua Laurindo Rabelo, situada 

no Jardim Carvalho 

  

  

Nº 326/2022 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, intensificações em rondas e patrulhamentos nos arredores da 

Rua Laurindo Rabelo, situada no Jardim Carvalho 

  

Nº 327/2022 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 linha de ônibus para o Distrito de Itaiacoca, no período da noturno. 

  

Nº 328/2022 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 pintura das faixas de 

sinalização que ficam localizadas nas ruas Maria Ùrsula de Abreu esquina com  Avenida Eusébio de Queirós 

e rua João de Melo , São Francisco, Uvaranas, nesta cidade.       

  

Nº 329/2022 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 Humberto de Campos - Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 330/2022 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 Aurora Ribas Dropa - Boa Vista, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 331/2022 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 Expedicionário Antonio Antunes do Nascimento - Quero Quero, Uvaranas, no Plano de Pavimentação 

Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 332/2022 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 Alfredo Bochnia - Tarobá, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 333/2022 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 Visconde de Inhomirim, Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 334/2022 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 Parque Barigui - Gralha Azul, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 335/2022 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 Guilherme Scheiffer - Vila Francelina, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

  

Nº 336/2022 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 

de Conchas Velhas, Distrito de Uvaia, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 337/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão 

da Rua Andorinha, Vila Real no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral 

de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 338/2022 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 estudos de viabilidade de 

sinalização e de implantar uma barreira de proteção na rua Décio Vergani próximo ao n.º 371, Jardim Paraíso, 

Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 339/2022 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 Demétrio Batista, Colônia Dona Luiza.  

  

Nº 340/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão 

das ruas da Vila Cel. Claúdio, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral 

de 100% de asfalto nos bairros. 

  

Nº 341/2022 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 construção de uma nova Ponte para 

pedestres com corrimão sobre o Rio Ronda na Rua Reinaldo Ribas Silveira - Ronda (próximo à residência 

484). 

  

Nº 342/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

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

Av. General Carlos Cavalcanti, 5891 - Uvaranas. 

  

Nº 343/2022 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 Luiz Murat, Oficinas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral 

de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 344/2022 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 manutenção do bueiro e buracos ao 

redor do mesmo, da Rua Doutor Chafic Cury, 99 - Jardim Carvalho. 

  

Nº 345/2022 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 manutenção asfáltica na Rua 

Itambacara com a Engenheiro Beltrão, Bairro Oficinas, nesta cidade. 
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Nº 346/2022 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 feito um estudo técnico para implantaçao de 

placas de sinalização onde proíba o estacionamento de veículos acima de 04 ( quatro) toneladas na rua 

Castanheira - Santa Paula, Bairro Contorno 

  

Nº 347/2022 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 revitalização na Praça Jardim 

Conceição, Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 348/2022 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 Estrada do Kalinoski, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral de 

100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 349/2022 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 

intensificação do patrulhamento da Guarda Municipal na região da Passarela do Jardim Maracanã com a Vila 

Raquel, Contorno. 

  

Nº 350/2022 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 Tadeu Filipowski nos seguintes trechos: entre as Ruas Sebastiana Martins Messias a Rua Bachir Steiman 

Fayad, no Bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 351/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando  à limpeza 

e roçagem do mato da calçada ao redor da área pública, localizada na Avenida Isaak Alfred Schilklaper - 

Londres, próximo a Escola Municipal General Aldo Bonde. 

  

Nº 352/2022 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 limpeza e capinagem no 

Cemitério Vicentino localizado na rua Helládio Vidal Corrêia, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 353/2022 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na 

Rua Alberto de Olivera 1247 no Bairro Palmeirinha. 

  

Nº 354/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão 

das ruas do Parque dos Sabiás, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 355/2022 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 Bento do Amaral, Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 356/2022 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 conserto e manutenção  do 

parquinho do Cras do Jardim Paraíso que esta localizado na Rotatória João Pedro da Silva, Jardim Paraíso, 

Uvaranas, nesta cidade.  

  

Nº 357/2022 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 Tapuias - Tropeiros II, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 358/2022 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 Benjamin Franklin, Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros. 

Total de Indicações Aprovadas – 45 

Vereador Dr. Erick (PSDB) – 4 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) – 7 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) – 1 

Vereadora Joce Canto (PSC) – 21 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) – 4 

Vereador Paulo Balansin (PSD) – 3 

Vereador Ede Pimentel (PSB) – 2 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) – 1 

Vereador Julio Kuller (MDB) – 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 
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DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 25 de fevereiro de 2.022. 
  

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

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Parabeniza as duas moradoras do Jardim Los Angeles que 

estão lutando desde a semana passada por melhorias por sua linha de ônibus e hoje foi aprovada indicação que 

tem por objetivo atender as reivindicações dos moradores do Nova Rússia afetada pelas alterações durante a 

pandemia dos trajetos Los Angeles e California com retorno das aulas e atividades laborais, que a comunidade 

tem sofrido com ônibus lotado e com o abandono dos passageiros nos pontos de ônibus em decorrência da super 

lotação, a comunidade questiona os critérios da alteração dos trajetos e horários e gostariam de ser ouvidos pelos 

setores responsáveis do Poder Executivo, inclusive para apresentarem soluções nos trajetos de maneira a otimizar 

o transporte coletivo da região, parabeniza a comunidade pela organização e luta, comenta que no ano passado 

travou luta para que os professores e estudantes não corressem risco com as salas de aula cheias e questões graves 

já que não havia vacina, que a população sabe que está sendo distorcido, que a luta é por que não haviam vacinas, 

e mesmo assim levaram os estudantes para sala de aula, comenta não entender o motivo mas está pedindo que 

os jogos retornem que faz dois anos que os estudantes pobres estão sem o esporte, comenta que se não forem 

levantadas numa casa de leis onde seriam, que o debate deve ser feito na casa de leis e não em locais 

inapropriados. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL) - (OPOSIÇÃO): Concede a palavra ao vereador Geraldo 

Stocco (PSB), lamenta o fato do vereador Julio Kuller (MDB) ter pedido o encerramento da discussão da moção 

número 31/2022, pois no início do debate falou que era importante debater daí 5 segundos depois pede 

encerramento da discussão, pois era assunto que não queria debater e conversar e quem sai perdendo é a 

população, que não teme e quer debater e quem não quis foi o outro vereador e pede para que não faça mais isso 

e mesmo que não concorde seja democrático e escute. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta que ouviu atentamente 6 pessoas na tribuna e quando o 

vereador anterior estava com a palavra o escutou, comenta que o vereador é jovem ainda, mas está no segundo 

mandato e deveria saber que na quarta discussão pode pedir o encerramento de discussão e que não infligiu lei 

alguma pois está no regimento interno e que irá usar daqui alguns dias, comenta que respeita muito todos e não 

se pode colocar as cores partidárias antes da população, que foram eleitos para construir uma cidade melhor, 

significa dar encaminhamentos para que a prefeita possa ter subsídios se for contrário tem que apresentar um 

situação que seja confortável para ela possa mudar, que criticar é fácil, e achar soluções que é complicado, 

comenta que já deu a prefeita as próprias conclusões e o que acha da TVE e com relação ao IPTU que perderam 

a grande oportunidade, e outros prefeitos sentirão isso, a grande oportunidade de fazer com que os mais ricos 

possam contribuir para que a cidade se desenvolva, e quando fala em 100% não é verdade, pois é na planta, e 

isso iria dar uma arrecadação maior, pede para que o vereador Geraldo Stocco (PSB) não falasse fora dos 
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microfones a respeito das discussões aqui pois honra com a palavra e a discussão e o debate deve ser no 

microfone e dentro da casa. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

2&dtReuniao=02/03/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA OCTOGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DOIS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (XVII LEGISLATURA) 

               Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta 

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

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

parte da Mesa o Vereador Filipe Chociai - Vice-Presidente, com as ausências justificadas dos Vereadores José 

Carlos S. Raad “Dr. Zeca” - Terceiro Secretário e Paulo Balansin, 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 e Léo Farmacêutico. 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 05/22 (Projeto de Lei nº 17/22), altera a Lei nº 10.226, de 

19/04/2010, conforme especifica. Mensagem nº 07/22 (Projeto de Lei nº 18/22), altera a Lei nº 12.427, de 

28/12/2015. Mensagem nº 08/22 (Projeto de Lei nº 19/22), altera a Lei nº 6.857, de 26/12/2001. Mensagem nº 

09/22 (Projeto de Lei nº 20/22), altera a Lei nº 13.957, de 31/05/2021. Of. Nº 198/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 1/22, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 140/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1812/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. Nº 141/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1807/21, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 142/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1781/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. Nº 143/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1727/21, de autoria do Vereador Jairton 

da Farmácia. Of. Nº 144/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1720/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. 

Of. Nº 145/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1719/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 147/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 1716/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. Nº 148/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1717/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. Nº 157/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1795/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 149/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

1677/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 150/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1668/21, de autoria 

do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 151/22, em atendimento a Indicação nº 1758/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. Nº 152/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1682/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 153/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 1774/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 154/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1684/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. Nº 155/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1804/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. Nº 156/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

1741/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. Nº 158/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1705/21, 

de autoria da Vereadora Missionária Adriana. DO VEREADOR DR. ERICK CAMARGO - Projeto de Lei nº 

14/22, dispõe sobre a inclusão de medidas de capacitação sociemocional no projeto pedagógico elaborado pelas 

escolas públicas de educação básica do Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR LEONILTON ANTONIO 

CARNEIRO (LÉO FARMACÊUTICO) - Projeto de Lei nº 15/22, dispõe sobre a obrigatoriedade, no âmbito do 

Município de Ponta Grossa, da utilização de veículo que possua compartimento de carga com boa ventilação e 

vedação contra a exposição de luz solar para realizar o transporte de bebidas, refrigerantes ou similares, 

armazenados em embalagem de Polietileno tereftalato (PET). DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Projeto 

de Lei nº 16/22, altera a Lei nº 6.857, de 26 de dezembro de 2.001 - Código Tributário Municipal, conforme 

especifica. DA VEREADORA JOCE CANTO - Projeto de Lei nº 21/22, dispõe sobre o videomonitoramento de 

obras públicas custeadas direta ou indiretamente, total ou parcialmente, com recursos da Administração Pública 

Direta ou Indireta do Município de Ponta Grossa. DA MESA EXECUTIVA - Projeto de Lei nº 22/22, dispõe 

sobre revisão e reajuste dos vencimentos, salários, gratificações e proventos dos servidores do Poder Legislativo, 

conforme especifica. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Apelo nº 34/22, à 
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Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione junto ao Poder 

Executivo Estadual, no sentido de intensificar a fiscalização nos estabelecimentos que comercializem reciclados 

em especial,  materiais compostos por: cobre , alumínio e assemelhados, quando em formato de fios ou cabos 

sem origem, tudo em conformidade com o disposto na lei 14.113/2021. DA VEREADORA JOSI DO 

COLETIVO - Moção de Apelo nº 35/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita para que tome as providências 

devidas no sentido de abrir diálogo com o Sindicato dos Servidores Municipais no sentido de antecipar as 

negociações coletivas, respeitando desta forma a data-base da categoria que é em 1o. de Maio e garanta o reajuste 

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

a imediata contratação de serventes escolares através de teste seletivo. DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

- Moção de Aplauso nº 36/22, dirigida a Associação Avante Fantasma - AAFA e seus membros, pelos 10 anos 

de paixão e trabalho em prol do Operário Ferroviário Esporte Clube. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de 

Apelo nº 37/22, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize 

medidas administrativas a fim de que sejam designados profissionais médicos psiquiatras para atendimento junto 

aos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, de Ponta Grossa. DO VEREADOR DIVO - Moção de Apelo nº 

38/22, dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Elizabeth Schimidt, para que determine estudos no sentido de 

ser colocado um bicicletário no estacionamento da prefeitura  sendo este direcionado ao estacionamento de 

bicicletas. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Aplauso nº 39/22, dirigida à Apóstola 

ZILDA DE OLIVEIRA SAMPAIO, pelos 26 anos de ministério na Igreja do Evangelho Quadrangular , 

extensivo à todas as mulheres da igreja pela comemoração do Dia da Mulher, que ocorre anualmente em 08 de 

Março. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Apelo nº 40/22, à Excelentíssima Senhora 

Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, solicitando que seja disponibilizado o 

ENSINO INTEGRAL OPCIONAL nas escolas do município, fazendo com que caiba aos pais a decisão final de 

seus filhos permanecerem em ensino integral ou não. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de 

Apelo nº 41/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione, 

junto aos órgãos competentes a contratação imediata de auxiliares de inclusão, para atendimento a alunos 

portadores de deficiência, na rede municipal de ensino. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de 

Apelo nº 42/22, dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que mantenha o 

apoio às Associações e Ligas esportivas da cidade e garanta a participação de Ponta Grossa nos Jogos da 

Juventude (JOJUPS). Moção de Apelo nº 43/22, dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta 

Grossa, para que assegure a realização dos Jogos Estudantis Municipais - JEM em 2022. DO VEREADOR 

PAULO BALANSIN - Requerimento nº 46/22, solicitando para que seja justificada sua ausência na presente 

sessão (02/03/2022), por assuntos particulares. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO 

VEREADOR DR. ZECA - Requerimento nº 55/22, solicitando para que seja justificada a sua ausência na 

presente sessão (02/03/2022), por assuntos particulares. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi 

aprovado. Manifestou-se solicitando Questão de Ordem a Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA, para 

parabenizar ao Primeiro Batalhão da Polícia Militar que completa nesta data 122 anos de existência, como uma 

das unidades mais antigas do Estado do Paraná, com origem dia primeiro de março de 1900. Transmitiu seus 

parabéns a todos os homens e mulheres que vestem a farda. Sua manifestação foi referendada pelo Senhor 

Presidente também transmitindo seus cumprimentos aos policiais militares, em especial os que estão lotados no 

Primeiro BPM, destacando haver assumido o comando o Comandante Ginotti, tendo certeza de seu excelente 

trabalho. Seguindo, em seu comentário, o Senhor Presidente comunicou a todos que a partir do dia três de março, 

estará disponível na intranet local, modelo de requerimento sobre o título MODELO REQUERIMENTO 

EMENDAS IMPOSITIVAS, para solicitação de atendimento das emendas impositivas aprovadas por esta Casa, 

as quais estão inseridas na Lei nº 14.1147, que estabelece o Orçamento Geral do Município para o exercício de 

2.022, solicitando aos Senhores Parlamentares e seus assessores para que possam então acessar. Solicitou ainda 

aos Senhores Vereadores, um minuto de silêncio em face do falecimento do Ex-Vereador João Vargas de 

Oliveira e também um servidor que atuou como contador no Município, Senhor Edson Roberto Machado, ambos 

com grande atuação política na cidade. Em seguida, deu-se início à COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, com 

as seguintes manifestações da Tribuna: VEREADOR LEANDRO BIANCO, para comentar a respeito da 

permissão do aborto, ocorrida na Colômbia, até o sexto mês de gestação, em que a Vereadora Missionária 
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Adriana retratou muito bem na última sessão e agora a covardia na Ucrânia em que pessoas são assassinadas de 

forma cruel, deixando sua solidariedade e orações aos Ucrianianos e Russos. Parabenizou ao Primeiro Batalhão 

da Polícia Militar pelo aniversário de 122 anos comemorados na data anterior, pelos serviços prestados não 

somente a Ponta Grossa, mas outros municípios dos Campos Gerais onde tem responsabilidade, estendendo seus 

cumprimentos a todos os membros que contribuíram durante todos esses anos, ajudando a construir sua história 

gloriosa. Comentou a respeito da audiência pública ocorrida nesta Casa na última sexta-feira, ocasião em que o 

Secretário da Fazenda Claudio Grokoski prestou contas do exercício de 2.021 do Poder Executivo Municipal, 

primeiro ano de gestão da Prefeita Elizabeth Schmidt, ressaltando que o Município consome mais de cem 

milhões em pagamentos de dívidas de mais de trinta anos deixada por várias gestões e mesmo com arrecadação 

abaixo da inflação, encerra o ano abaixo do limite de gasto com pessoal, pagando em dia, mantendo a 

regularidade fiscal, ficando apto a obter créditos. Além de investimentos pesados nas áreas da saúde e educação, 

comentou que o Município efetuou vários programas, dos quais destacou: investimento em saúde - 217 milhões; 

educação - 256 milhões; efetuou um dos maiores programas sociais, concedendo 17 mil vales mercados no valor 

de 150 reais aos atingidos pela pandemia; iniciou o programa Vale Gás e ampliação de produtos do Programa 

Feira Verde; repassou às entidades assistenciais quase 21 milhões de reais; abriu créditos para os MEIs e 

Microempreendedores, com valores de cinco milhões de reais, sem contar as empresas que se instalaram no 

Município, como maltaria, queijaria, ampliação de diversas outras, gerando muitos empregos. Parabenizou nesse 

sentido o Secretário Claudio Grocoski e sua equipe pelo trabalho excelente estendendo à Senhora Prefeita 

Municipal Elizabeth Schmidt, tendo certeza que se não fosse o efeito da pandemia, a situação estaria muito 

melhor, acreditando que com planejamento e esforços dos poderes Legislativo e Executivo, será melhorada ainda 

mais a situação. Saudou, finalizando, seu filho que acompanha a sessão. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO: Para comunicar haver elaborado uma live retratando a triste notícia vinda da Colômbia, permitindo o 

aborto aos seis meses de gestação, não sendo mais penalizado nas leis daquele país o assassinato de uma criança, 

sendo assim que entende. Por ocasião até do destino, relatou que estava em uma igreja que visitou no final de 

semana e uma pastora que estava pregando, apontava para uma jovem, dizendo que quando tinha seis meses na 

barriga de sua mãe, sua irmã, queriam fazer o aborto da mesma, hoje não estaria sentada com saúde, uma pessoa 

que iria ser assassinada ainda no ventre materno. Lamentou, dizendo que continuará lutando com todas as forças 

que tem, sendo contrário ao aborto, afirmando que a Deus cabe o direito se a pessoa deve nascer ou não - é a 

favor da vida, da família. Uma criança não tem culpa muitas vezes pelas atrocidades que acontecem. Outro 

assunto, para saudar o 1º BPM pela passagem de seus 122 anos completados na data de ontem, dizendo de sua 

importância para a região dos Campos Gerais, sendo responsável por sete municípios dos quais citou: Ponta 

Grossa, Castro, Carambeí, Piraí do Sul, Arapoti, Sengés e Jaguariaíva. Deixou registrado seu carinho e respeito, 

onde fez parte da corporação por treze anos, batalhando uma temporada em Curitiba, a todos seus companheiros 

de farda, parentes que estão na ativa nesse momento, e a todos os policiais da reserva que já deram sua 

contribuição. Seguindo, lembrou haver iniciado no mês de março as mobilizações e sensibilização pelo direito 

das pessoas com epilepsia, chamado Março Roxo, segundo dados da OMS tratando-se de uma doença que atinge 

mais de cinqüenta milhões de pessoas no mundo todo, sendo marcado não apenas pelo aspecto clínico, mas pelo 

preconceito da sociedade em torno da doença. Registrou que seu mandato é contra qualquer forma de 

discriminação das pessoas, dando total apoio à campanha. Último assunto, para lembrar que no final do ano, foi 

alterada Lei nº 10.408, de 2.010, onde atendeu alguns construtores, com o Vereador Daniel Milla, com muita 

responsabilidade. Nesse sentido, falou como membro da CLJR onde se sensibilizaram, fazendo o que puderam 

naquele momento, com relação à suas requisições, deixando claro que como vereadores analisaram projeto do 

Poder Executivo, quanto a sua constitucionalidade, tendo ouvido a sociedade, citando que o empresário não pode 

quebrar, onde desejam que continuem realizando obras da construção civil, que mais geram empregos para a 

população, estando atentos à essa situação, para que continue o crescimento da cidade, referendando emenda 

elaborada, em que estão dando nova redação ao inciso 10 e 11 do art. 45/B da referida lei. VEREADOR 

GERALDO STOCCO: Para falar a respeito do corte feito pela Senhora Prefeita Municipal dos Jogos Estudantis 

Municipais e ainda na intenção em impedir os atletas dos Jogos da Juventude de irem competir, mesmo que 

efetuem o pagamento de despesas, querendo cortar ainda mais investimentos ao esporte da cidade, onde sabia 

antecipadamente através de conversas informais, tendo assim se concretizado, deixando de antemão seu respeito 
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ao Secretário de Esportes Marcos Rasch e sua equipe, assim como todos os profissionais que trabalham na 

Secretaria de Esportes, considerando inadmissível o que a Prefeitura tem feito com relação à essa área, desde a 

gestão do Ex-Prefeito Marcelo Rangel, destacando ser a pasta que menos recebe recursos da Prefeitura para 

poder trabalhar. Destacou ser bonito quando chegam competições de nível internacional, como olimpíadas, copa 

do mundo, onde todo o mundo vê a importância do esporte, para transformar a vida de pessoas, sabendo da 

importância dos JEMs para nossa cidade, sendo mais de trinta anos de atuação em diversas categorias, onde 

pesquisou o investimento, não chegando a quinhentos mil reais para a Prefeitura Municipal realizar e na hora de 

fazer a coisa acontecer, simplesmente a prefeita corta os investimentos, com alegação de corte de custos. Cedeu 

aparte à Vereadora Josi do Coletivo, dizendo que a preocupa além das escolas particulares que tem seus 

investimentos em esporte, muito mais do que isso, são as crianças estudantes da periferia que na grande maioria 

das vezes tem essa oportunidade para se revelar enquanto atleta. Ressaltou que nunca irá ser gasto, com o esporte, 

mas investimento. Disse que se considerar gastos questionáveis da Prefeitura, como cento e doze milhões para a 

contratação de seguranças na Arena Multiuso, destacando que não houve nem visitação, questionando onde está 

a emergência de tudo isso? Retomando, Vereador Geraldo disse que uma de suas bandeiras é esse tema, desde o 

primeiro dia de mandato, a reformular o Projeto Prata da Casa, onde atletas merecem o incentivo, mais ainda, 

aqueles alunos menores que merecem ter incentivo para poder treinar e jogar. Informou que terão reunião na 

sexta-feira com atletas e famílias, nesta Casa ou na UEPG para reverter essa situação. VEREADORA JOCE 

CANTO: Somou-se à manifestação do Vereador Geraldo Stocco, dizendo que tem percepção, que desejam fazer 

economia para algumas coisas e retiram as prioridades. Pode acompanhar também a audiência pública na última 

sexta-feira, onde teve certeza que tiveram o voto correto, quando se manifestaram contrariamente o aumento do 

IPTU, destacando que pela fala do Secretário Cláudio, no ano passado a Prefeitura recebeu setenta e quatro 

milhões de reais de IPTU, respondendo pergunta do Vereador Izaias Salustiano e quando questionado pelo 

mesmo que se tivesse sito aprovada a proposta de aumento, quanto seria para esse exercício? Respondendo 

aquele secretário: cento e quarenta milhões, ou seja, não seria cinqüenta por cento de aumento, mas cem por 

cento, entendendo ser isso que o povo de Ponta Grossa iria pagar para a Prefeitura, acreditando que estavam 

corretos ao haver rejeitado a matéria, não sendo demagogos, conforme expressou a Senhora Prefeita Municipal. 

Disse que se a mesma retornar com esse mesmo objetivo a proposta, novamente irão manifestar seu voto 

contrário. Criticou a respeito da intenção em se cortar a TV Educativa, dizendo ser mentira, quando os 

funcionários serão mantidos, não havendo corte de despesas à mesma que manteve o ensino de alunos durante 

todo esse período da pandemia. Relatou as castrações que não estão acontecendo. Falou com relação à saúde, 

quando na mesma audiência pública perguntou sobre os exames de ultrassom obstétrico que desde o ano passado 

não são realizados, respondendo aquele secretário que tal procedimento não está sendo realizado para as mães 

necessitadas, lembrando que é durante esse exame que se descobre, por exemplo, síndrome de down, lábio 

liporino, sexo do bebê e muitas outras coisas, sendo importantíssimo. Utilizou de aparte a Vereadora Josi do 

Coletivo, relatando que quase perdeu seu primeiro filho no parto, por mal posicionado e por não ter feito 

ultrassom, destacando ser por outras razões a realização desse procedimento, não somente para saber o sexo de 

filho. Outras questões que podem relacionar, onde fica pensando se conseguissem que todos os poderosos que 

tomam decisões acerca da saúde do Município utilizassem o serviço de saúde, para seus filhos, com aquela 

marquise quase caindo no Pronto Socorro, com colunas enferrujadas. Gostaria de saber se utilizariam as UBS 

em outros bairros, percorrendo a pé, pelo fato que continuam fechadas, não sabendo da justificativa disso estar 

ocorrendo pós pandemia, entendendo que agora é hora de atender a população. Acabou de receber informação 

que está faltando motoristas para ambulâncias no município. Parabenizou as jovens moradoras do Jardim Los 

Angeles, que estão desde semana passada lutando em função dos usuários do transporte coletivo estarem 

chegando atrasados em seus trabalhos, correndo risco de perder seus empregos devido a lotação dos ônibus que 

servem aquela população. A população precisa ser ouvida pela VCG. Disse estarem sendo negligenciados a 

saúde, transporte coletivo, esporte, indagando: até quando irão ter decisões tomadas por pessoas que se negam a 

escutar os clamores da população? Com relação às castrações, pediu arduamente ano passado que não houvesse 

essa lacuna entre um contrato e outro, porque um a três meses sem executá-las, perde-se o controle de zoonoses. 

Reassumindo, Joce Canto disse ser necessário que esse problema das castrações sejam resolvidos, informando 

que amanhã terão reunião com o Secretário de Meio Ambiente e Grupo Fauna para resolver. Concluindo em 
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relação ao ultrasson obstétrico, citou que o mesmo traz o diagnóstico de más formações fetais, batimentos 

cardíacos, deslocamento de placenta, pedindo atenção da Senhora Prefeita e Secretário de Saúde Rodrigo 

Manjabosco, citando sua emenda impositiva para que comecem a realizar esses exames tão importantes para 

gestantes. VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO: Parabenizou Dr. Erick pela moção no sentido de que as UBS 

sejam abertas, onde recebe todos os dias o clamor da população em seu celular, vendo que a prefeita tomará as 

devidas providências. Outro assunto, para relatar sua visita à região do Itaiacoca, onde percebeu o clamor da 

população em razão de estar sem água, em face de estarem secando as nascentes, trazendo sérias dificuldades 

aos moradores. Destacou vereadores que destinaram emendas impositivas para construção de poços artesianos, 

e num futuro breve poder atender essa população que está clamando. Falou a respeito dos ônibus, onde estará 

realizando moção de apelo no sentido de que nos horários de pico, onde pode observar que funcionários chegam 

atrasados em seus trabalhos pelo fato da dificuldade em ser transportados, com ônibus superlotados em todas as 

vilas dos bairros, onde tomará as devidas providências. Cedeu em aparte à Vereadora Missionária Adriana, 

destacando que tem sido constantes e repetitivas as reclamações nesta Casa quanto ao transporte público, onde 

pessoas tem clamado por socorro e ajuda, onde tem gritado aos quatro ventos, parabenizando o orador pelo 

posicionamento, bem como à Vereadora Josi do Coletivo. O Vereador Filipe Chociai, ocupando nesta 

oportunidade a presidência, destacou que nesse ano terão discussão importante, o novo modelo de concessão que 

será implementado no Município, tendo certeza que buscarão o melhor para o sistema. VEREADOR IZAIAS 

SALUSTIANO: Saudou seu amigo Vereador da Cidade de Castro, em visita, desejando boas vindas. Ouviu 

atentamente aos que o antecederam, reportando-se a questionamentos e respostas que foram dadas a partir da 

prestação de contas realizada na Casa, na audiência de quinta-feira passada. Somou-se em relação à questão do 

IPTU, abordado pela Vereadora Joce Canto,  quanto à resposta do Secretário, que a cidade teria acréscimo de 

cem por cento, aproximadamente, na cobrança do tributo, caso o projeto dispondo sobre essa questão tivesse 

sido aprovado na Casa. Comentou a fala do Dr. Rodrigo Manjabosco, onde o questionou a respeito do fato das 

UBS estarem fechadas, sendo dezessete ao todo, um terço sem atendimento, citando preocupação que além do 

fato da população não estar tendo atendimento digno por parte da atenção básica, também foi perguntado em 

relação à questão da manutenção e conservação dos prédios das mesmas, já que ocorre na cidade um aumento 

de arrombamentos e roubos de fios de cobre e outros furtos. Nesse sentido perguntou ao mesmo se teria equipe 

para refazê-las quando arrombadas, tendo respondido que teria equipe, porém não sendo suficiente, em face dos 

arrombamentos serem muitos e reiterados. Assim, entende que no momento em que for reabrir tais unidades, 

não apresentam condições para tal. Aí perguntou se havia planejamento nesse sentido, ouvindo daquele 

secretário que a Guarda Municipal realiza trabalho, mas infelizmente não consegue atender pontualmente, 

questionando o caso da instalação de alarmes monitorados e contratar segurança particular, ficando essa 

colocação. Além disso, disse que o mesmo manifestou que as UBS estão fechadas por falta de efetivo, não sendo 

em função da falta de recursos, porém recebeu um comunicado de que as pessoas estão esperando até oito horas 

para ser removidas para exame ou cirurgia por falta de motoristas de ambulância, certamente fazendo parte dessa 

situação de redução de despesas implantada pelo Governo Municipal, chegando a conclusão de que se não falta 

recursos, então falta administração. Expôs sua opinião ao que vem acontecendo na Secretaria Municipal de 

Esportes, não podendo concordar que a primeira vez na história a cidade ficará fora dos JEMs e dos Jogos 

Abertos do Paraná, não constando que em outro momento teria ocorrido. Citou outro agravante, onde cria 

expectativa aos atletas do município, mais de duzentos e sessenta que participam, onde tem toda preparação e 

hoje estão frustrados por ter essa quebrada por parte do Poder Executivo, sem justificativa plausível, no que 

concerne ao repasse de recursos. Colocou que a Administração Pública está renegando o esporte à iniciativa 

privada, tendo projetos sociais em diversas vários bairros da cidade, entendendo que poderia muito bem investir 

recursos, favorecê-los, firmando convênio de cooperação, sabendo que em 2.020 já tinha projeto aprovado em 

Brasília na Lei de Incentivo ao Esporte da cidade de Ponta Grossa, deixado pelo secretário da administração 

anterior, cujo qual diz respeito especificamente aos Jogos Estudantis Municipais. Concluiu ainda, dizendo da 

ocasião em que quando olha no Portal da Transparência e vê que para cuidar da Arena Multiuso, agora terão 

gasto de cento e doze mil reais por seis meses em dispensa de licitação, para colocar dois vigias de noite para 

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

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 103/21 (Vereador Paulo Balansin), promove alteração na Lei nº 12.024, 
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de 16/12/2014, conforme especifica: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações 

dos Vereadores Dr. Zeca e Paulo Balansin. 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 registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca 

e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 224/21 (Vereador Divo), denomina de TALES LUIS WOLFF a Rua nº 

3 do Loteamento Jardim Imperial Bairro Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Paulo Balansin. 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, 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 e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e 

Paulo Balansin. 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 e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 285/21 (Vereadores 

Geraldo Stocco, Joce Canto e Josi do Coletivo), dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos do tipo 

bares, restaurantes, lanchonetes, cafés quiosques, complexos e centros gastronômicos, casas noturnas, espaços 

de eventos, shows e ambientes assemelhados, bem como do setor de hospitalidade do Município de Ponta Grossa, 

a adotarem medidas de auxílio e proteção à mulher em situação de risco de assédio, 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 e Léo Farmacêutico. 

Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Paulo Balansin. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 28/22, do Vereador Dr. Erick; 29, 32, 33/22, do 

Vereador Geraldo Stocco; 30/22, do Vereador Filipe Chociai e Indicações nºs 314, 315; 322; 339/22, do 

Vereador Dr. Erick; 316, 317, 319, 328, 338, 352, 356/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 318/22, da Vereadora 

Josi do Coletivo; 320, 321, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 340, 343, 348, 349, 351, 354, 355, 

357, 358/22, da Vereadora Joce Canto; 323, 324, 325, 326/22, da Vereadora Missionária Adriana; 341, 342, 

344/22, do Vereador Paulo Balansin; 345, 347/22, do Vereador Ede Pimentel; 346/22, do Vereador Izaias 

Salustiano; 350/22, do Vereador Julio Küller; 353/22, do Vereador Leandro Bianco. A Moção de Apelo nº 31/22, 

de autoria do Vereador Izaias Salustiano foi REJEITADA, com os votos contrários dos Vereadores Divo, Dr. 

Erick, Felipe Passos, Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, 

Missionária Adriana e Pastor Ezequiel Bueno. Votaram favoravelmente os Vereadores Celso Cieslak, Ede 

Pimentel, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano e Joce Canto. Ficam registradas as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores Dr. Zeca e Paulo Balansin. Durante a discussão da mesma, o Vereador Julio Küller 

solicitou o seu encerramento, fundamentado no Art. 124, § 3º do Regimento Interno, ocasião em que o Vereador 

Geraldo Stocco solicitou para ser colocada em discussão a sua solicitação, tendo sido indeferido pelo Senhor 

Presidente justificando que tal prerrogativa não precede de discussão, colocando em seguida em votação, tendo 

sido aprovada o referido pedido de encerramento pelos demais pares. Manifestando-se em Questão de Ordem, o 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno informou que em razão de não haver projetos para deliberar na CLJR, não 

teriam nesta data a sua reunião. Concluída a votação da Ordem do Dia, passou-se às manifestações do 

PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para parabenizar as moradoras do Jardim 

Los Angeles que estão desde semana passada lutando por melhorias na linha de ônibus que serve aquela região, 

lembrando haver sido aprovada a Indicação nº 318/22, que tem por objetivo atender reivindicações de moradores 

das comunidades da Nova Rússia, afetada pelas alterações durante a pandemia, dos trajetos e horários da linha 

Los Angeles/Califórnia, justificando que com o retorno das aulas e atividades laborais durante o período em 

questão, onde a comunidade tem sofrido com ônibus lotados e até mesmo abandono de passageiros nos pontos 
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de espera. A comunidade também questiona os critérios das alterações dos trajetos e horários, onde gostariam 

de ser ouvidos pelos setores responsáveis do Poder Executivo, inclusive para apresentarem soluções para 

otimizar o transporte naquela região. Mais uma vez parabenizou aquela comunidade pela organização e luta. 

Outra questão em nome de seu partido, lembrando que no ano passado travaram verdadeira luta para que os 

professores e estudantes não corressem risco com salas de aulas superlotadas e questões muito graves por não 

terem vacinas naquela oportunidade, entendendo que deve-se tomar muito cuidado nesta Casa quando distorcem 

os fatos de um, dois anos atrás, dizendo que a população sabe muito bem disso, expondo que a luta é em razão 

de que não haviam vacinas e mesmo assim os estudantes eram levados para a sala de aula, muitos professores e 

colegas perderam sua vida e estavam responsáveis acerca disso. Hoje não entende o motivo, não estando pedindo 

para lotarem estádios, mas que os jogos retornem, fazendo dois anos que não estão ocorrendo as disputas tão 

importantes para os mesmos, desejam que eles disputem. Questionou que bandeiras políticas serão levantadas 

onde, se não forem numa casa de leis? Passando aparte ao Vereador Geraldo Stocco, pelo horário da oposição, 

o qual lamentou o fato do Vereador Julio Küller haver solicitado o encerramento da discussão da Moção de 

Apelo nº 31/22, lembrando que no início das palavras daquele orador, dizia que era importante debater, 

entendendo que esse seria um dos motivos de haver votado contrariamente à referida proposição, cinco segundo 

depois muda de idéia e pede encerramento. Conclamou nesse sentido que o mesmo não haja mais dessa maneira, 

e seja democrático, escutando as discussões. VEREADOR JULIO KÜLLER: Para criticar as palavras do 

Vereador que o antecedeu, dizendo que em primeiro lugar seis vereadores se manifestaram da Tribuna durante 

o horário da Comunicação Parlamentar onde não teve oportunidade de se posicionar naquele local e segundo, 

lembrando que aquele vereador por estar no segundo mandato, deveria saber que na quarta manifestação, 

qualquer vereador pode solicitar encerramento da discussão de matérias, portanto não tendo infringido o 

Regimento Interno. Respeita todos os nobres pares, dizendo que não podem colocar as cores partidárias antes da 

população, onde foram eleitos para construir uma cidade melhor, que significa dar encaminhamentos para que a 

prefeita possa ter subsídios e quando algum parlamentar se manifesta de maneira contrária, deve apresentar 

sugestão para que seja confortável à mesma poder mudar. A crítica é fácil, achar soluções é complicado. Já 

apresentou para a prefeita suas conclusões e o que acha sobre a TVE, tendo certeza que irá gostar. Com relação 

ao IPTU repetiu que perdeu-se a grande oportunidade de fazer com que os mais ricos possam contribuir para que 

a cidade se desenvolva, diferentemente de crescer. Não é verdade quando se fala em cem por cento, justificando 

que seria na planta genérica, dando uma arrecadação maior. Solicitou ao Vereador Geraldo Stocco que não mais 

falasse consigo fora dos microfones a respeito das discussões nesta Casa, essa tem que ser dentro desta Casa. 

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima para 

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

no Diário Oficial do Município, além de estar à disposição via rede de computadores. 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 dois de março de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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