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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 07/03/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 
https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=07/

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) 
 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV) 
 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 
(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

A presidência da Câmara sugere aos manifestantes para que se monte uma comissão de servidores, junto com 

a comissão de finanças, para que se possa iniciar o debate do projeto protocolado no dia de hoje, reforça 

disposição ao diálogo.  

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Solicita que o senhor Roberto do sindicato possa 

acompanhar a sessão, se dirigindo a prefeita comenta que não basta ser mulher para ser feminista e não basta 

ser professora para valorizar a educação, faz apelo para a Prefeitura Municipal e para sua base na Câmara, que 

a cidade precisa de mais trabalho sério por parte dos seus representantes e menos apologia a política 

negacionista que está representada hoje no governo federal enquanto debatem e aprovam projetos desconexos 

com a realidade de Ponta Grossa, que só buscam alinhamento com a  politica bolsonarista, como PLs  que 

proíbem linguagem neutra e banheiro unissex que nem existe, que os servidores enfrentam um trabalho 

desvalorizado e precarizado que afetam a vida de toda a população, que depende do serviço público municipal, 

comenta que a falta de capacidade da Câmara de legislar corretamente aprovando PLs inconstitucionais apenas 

dará mais trabalho a justiça que irá declarar inconstitucional uma a uma das leis aprovadas na Casa, comenta 

que é preciso falar que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná declarou por unanimidade a 
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inconstitucionalidade da lei do kit covid, manifesta apoio aos servidores públicos e municipais, e que a única 

força é o trabalho e os demais servidores esperam mais do que palmas pelo trabalho realizado durante a 

pandemia, que a valorização profissional significa salário e condições dignas de trabalho, que a demanda dos 

trabalhadores é a implementação de vale alimentação adequado, mais o percentual a ser aplicado nos valores 

salariais de acordo com a Data Base que é dia 1 de maio dia do trabalhador que a proposta apresentada pela 

prefeita na semana passada ficou a baixo das expectativas dos servidores que estão a dois anos com salários 

congelados e anseiam que a prefeitura cumpra a lei, comenta que amanhã será o dia internacional da mulher e 

tem tudo a ver com a luta que os servidores estão travando nesse momento, pois a diferença de gênero cresce 

ano após ano no funcionalismo público, que as mulheres são a maioria entre os servidores municipais, estaduais 

e federais mas ganham 24% menos que os homens e que o funcionalismo público de Ponta grossa escancara a 

triste realidade das mulheres trabalhadoras, que trabalham muito e ganham pouco, que não valorizar o 

funcionalismo público composto majoritariamente por mulheres é reforçar a desigualdade de gênero presente 

nessa sociedade, comenta que o mandato combateu esse PL na Câmara e precisa dizer que avisaram e que está 

na hora dos vereadores exercerem o trabalho para o qual foram eleitos, que  chega de criar demandas fictícias, 

que é necessário ouvir a população que luta por seus direitos que é preciso apoiar a greve que são 

majoritariamente mulheres, que mais importante que negociar cargos com a prefeita é dar respostas para as 

demandas reais do município se posicionando ao lado dos trabalhadores, que hoje votarão moção de apelo 

solicitando que a prefeita abra diálogo com o sindicato dos servidores municipais no sentido de antecipar as 

negociações coletivas respeitando a Data Base da categoria que é primeiro de maio e garanta o reajuste do piso 

salarial dos professores nos termos da lei, bem como realize estudos no sentido de efetivar a imediata 

contratação de serventes escolares através de teste seletivo, que espera que  a casa se posicione favoravelmente 

a moção mostrando estar ao lado da luta dos servidores municipais que são majoritariamente mulheres. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta que já participou de muitas mobilizações e que hoje verão 

vários discursos bonitos que vão de encontro com o que desejam mas é importante fazer uma análise, se esses 

discursos farão efeito e mobilizarão a prefeita, que é importante fazer uma reflexão, comenta que sempre esteve, 

e estará ao lado do servidor, mas é importante que se faça essa avaliação, que há discursos que vão de encontro 

com o que querem mas nada foi marcado com a prefeita, que o presidente Milla (PSD), se colocou a disposição 

de montar um grupo, comenta que foi lido hoje o projeto, e que alguns entendem que seria votado hoje o projeto 

mas não chegou o momento ainda, comenta ser contra a greve e a favor do diálogo, que abriu um canal de 

diálogo e que a greve já foi deflagrada e que possuem respeito mas não há de se duvidar de um canal de diálogo 

aberto no momento,  comenta que a casa está com os servidores mas é importante que saibam o que está 

acontecendo, comenta que tem feito algumas visitas a algumas entidades que fazem parte da história da cidade 

de Ponta Grossa, que uma delas é a APPDF que possui 29 anos, e trata da reabilitação do portador de 

deformidades faciais e faz um grande trabalho, que a um tempo atras diziam que esse tipo de deficiência iria 

acabar porem só nesse ano 6 crianças nasceram com algum tipo de deformação facial, comenta que trabalha 

em conjunto para que tenham cada vez mais recursos para atender cada vez mais crianças que um tratamento 

da APPDF inicia logo após o nascimento e se prolonga até os 15 anos de idade, que também visitou a Aproaut 

que cuida do autista, que o percentual é maior, comenta dados estatísticos sobre o autismo, que o autismo em 

2018 está para 1 a cada 28 pessoas nasce autista e a previsão para 2033 é para que 1 a cada 4 pessoas nasçam 

com síndrome de autismo, que é uma instituição de 23 anos que cuida do autista, a DFPG tem 36 anos de idade 

e atende cada vez mais pessoas com deficiência física, que há um aumento de acidentes de moto, o que causa 

a deficiência física permanente ou por algum tempo, comenta que apenas de emenda federal conseguiu 500 mil 

reais do Deputado Rubens Bueno para esse tipo  de instituição em Ponta Grossa, mais 650 mil destinados pelo 

deputado Aliel Machado e que continua na luta para deixar que essas instituições fiquem cada vez mais 

estruturadas e preparadas nos próximo anos, comenta que a casa está ao lado dos servidores mas os servidores 

devem tomar cuidado com discursos inflamados que não levam a nada. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Comenta que todos os vereadores pensam em  respeito aos 

servidores, na busca de melhorias e defesa de direitos, comenta que tenta fazer o trabalho baseado pelo diálogo 
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e que estará buscando fazer o diálogo e a analise especialmente que a prefeita tem essa preocupação, que sabe 

a dificuldade do consenso sobre o que querem os servidores e o que pode a prefeitura, mas somente com dialogo 

e respeito que conseguirão chegar a um denominador comum, que a prefeita está preocupada, que esteve 

conversando com a prefeita em busca de um denominador comum, destaca que esteve na última semana 

fazendo visita aos bairros da cidade de Ponta Grossa e tem visto melhorias para os bairros em especial ao bairro 

Neves, que esteve junto ao secretário Pittela numa praça atrás de uma igreja no Rio Verde onde está sendo feito 

melhorias, que esteve também no Costa Rica onde está sendo feito limpeza de terreno que servira para área de 

lazer da comunidade a pedido da associação de moradores, comenta que tiveram na sexta feira uma situação 

triste e que esteve acompanhando a situação do condomínio Real que sofreu danos e alagamentos com a chuva, 

comenta que está acompanhando e ouvindo os moradores, comenta que são situações que não são fáceis e 

difícil de chegar numa solução, comenta sobre a reativação do Concelho Municipal da Juventude e essa moção 

já foi aprovada e que estará buscando fazer as alterações na Câmara também, comenta que irá protocolar 

solicitação para estudar a possibilidade técnica de implantar na Câmara a escola do Legislativo, um instrumento 

que serve para capacitação dos trabalhadores da câmara e diversos outros programas. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Comenta que no dia 21 de fevereiro 

apresentou um requerimento pedindo a prefeita informação e  implementação do reajuste aos professores da 

educação básica concedido pelo governo federal, parabeniza o posicionamento do presidente Milla (PSD), que 

sempre esteve aberto para dialogo, que é importante saber o que os servidores pensam pois são os que vivem 

as situações, comenta sempre receber a comunicação do sindicato e que espera pelo melhor, comenta desejar 

o diálogo e que acredita que será produtivo e que chegarão a um denominador comum e que deseja o bem para 

a cidade, comenta saber do trabalho das merendeiras e ajudantes, e comenta que chegou e está fresco uma 

proposta importante que só irá passar se houver dialogo, concede parte ao vereador Pastor Ezequiel Bueno 

(AVANTE), comenta sobre respeito aos servidores e que foi da patrulha escolar a 12 anos e sabe o que  se 

passa dentro de uma escola, comenta saber do trabalho das merendeiras e agradece por sempre ter sido tratado 

com carinho e respeito, comenta que esteve sábado em Curitiba e ficou de baixo do sol lutando pelo reajuste 

dos militares, comenta entender o que os servidores estão passado e que possui muitos parentes que são 

funcionários da prefeitura, comenta sobre projetos que não existem para ser votado, que o projeto chegou hoje 

para ser votado, comenta que faz 7 anos que está na Câmara e nunca votou contra e nunca votará contra, 

aconselha a dialogar, reforça apoio da casa e que entende que tudo subiu e está difícil e comenta que a sala será 

responsável e esgotara conversas para chegar a um denominador comum, com a palavra novamente a vereadora 

Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE), comenta sobre moção de aplausos entregue a merendeira, comenta 

que hoje voltam a funcionar 15 UBS em Ponta Grossa, e cita Colossense 4:6. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta que o projeto da merendeiras não tem nada ver com a data 

base, comenta que o reajuste é um direito ainda mais diante da crise, que a prefeita deve parar de pôr a culpa 

na arrecadação do município pois ela já sabia da arrecadação fiscal antes de ser eleita pois era vice-prefeita e 

sabia das contas do município, comenta que inúmeras promessas foram feitas a todas as classes durante a 

campanha, promessas muito difíceis de cumprir, algumas até impossíveis, como o 100% de asfalto ou aquela 

que da vaga a todas as crianças a partir do 0 anos e que a prefeita prometeu demais, comenta que a prefeita 

recebeu do ex-prefeito Marcelo Rangel um caixa de R$ 100 milhões de reais para dar continuidade nos serviços 

e atendimento da gestão, inclusive o Secretario Claudio disse que não iria desassistir o funcionalismo, comenta 

entender os professores e que aprendeu a respeitar a classe da educação e respeita a classe dos serventes e 

merendeiras, comenta que professor precisa de valorização principalmente na questão salarial, comenta ser 

justo que se pague o piso, sobre a saúde comenta ser contra a terceirização da saúde pois deve valorizar os 

auxiliares de enfermagem, tecnos e enfermeiras, comenta que se está faltando dinheiro sugere que se corte as 

verbas  de publicidade pois estão gastando muito em publicidade, e a outra é cortar 50% dos cargos 

comissionados, comenta que precisam de cargos comissionados, que eles trabalham mas que devem valorizar 

aqueles que fazem a máquina funcionar que é o funcionalismo por isso apoia esse abaixo assinado dos 

servidores e comenta que não possui nenhum cargo em comissão na prefeitura e apoia a redução dos cargos 
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pois irá ajudar na economia, concede parte ao vereador Izaias Salustiano (PSB), manifesta solidariedade com 

todos os servidores, professores e servidores públicos, que é preciso lembrar que fazem dois anos que não tem 

reposição, comenta que em 2012 o orçamento geral do município era 400 milhões e hoje é 1 bilhão e 100 

milhões, que é preciso parar de dizer que é uma cidade pobre que não tem recursos, que é preciso administrar 

melhor os recursos que temos, que o orçamento dobrou nos últimos 10 anos e é algo que não vê na 

administração desses serviços públicos, que a situação dos servidores públicos não é uma questão de 

discricionaridade do governo, é uma questão legal, que é lei federal e deve ser respeitado, que se manifesta 

solidário a todos os servidores públicos, que hoje muitas mães não foram trabalhar por não ter onde deixar seus 

filhos, reforça solidariedade e apoio ao movimento. Com a palavra novamente a vereadora Joce Canto (PSC), 

reforça estar junto aos professores, e com os servidores. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Declara apoio total a greve e ao movimento pois é preciso 

dialogo quando querem conversar, que infelizmente essa gestão espera quase o caos acontecer para daí querer 

conversar, mais de dois anos, comenta que o projeto de lei que chegou na casa trata das serventes e merendeiras 

que merecem muito e a tanto tempo buscam isso, que a promessa é de tempos, que a data base não está no 

projeto pois é lei, comenta que o projeto das merendeiras devia ter entrado na casa em regime de urgência para 

agilizar, comenta que pede a comissão de finanças que trate com urgência e que se querem comissão para 

conversar aproveita que os servidores e o sindicato estão aqui e conversem hoje para agilizar esse processo, se 

não as coisas não são tão rápidas e é necessário urgência e a data base precisa de urgência, que não é nenhuma 

regalia, é respeito, direito, organização, comenta ficar chateado por ter que fazer toda essa mobilização por 

algo que está na lei, que é direito, parabeniza os servidores e comenta sobre o que passam mas que está certo 

paralisar para mostrara a cidade que quem move a prefeitura são os servidores, que as vezes é necessário 

discurso e dialogo quando a gestão quer conversar, comenta que hoje não foi permitido conversar, comenta 

precisarem do compromisso da prefeita, mas que tem certeza que a prefeita está ouvindo, junto com os chefes 

estão ouvindo e reforça a necessidade da Data Base para todos os servidores e melhores condições de trabalho, 

comenta sobre a dificuldade de reivindicar e que devem ser valorizados, pede urência e agilidade no projeto 

que é muito simples, concede parte ao vereador Ede Pimentel (PSB), comenta apoio a greve, servidores e 

sindicato e que está junto na busca dos direitos dos servidores. Com a palavra novamente o vereador Geraldo 

Stocco (PSB), comenta sobre a gestão que tem deixado os servidores, alunos e pais à mercê, pois se não 

valorizam os servidores é uma cascata e que os servidores e as crianças precisam ser valorizados, reforça apoio 

a todos. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 07/03/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  
DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 227/2021: 
Dispõe sobre a Permissão de Uso de área situada em barracão do extinto IBC, de propriedade do Município, 
em favor de DFGC SERVIÇOS DE CORTE EM MDF LTDA. 
  
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
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                         CFOF    - Favorável 
                         CAPICTMA  - Favorável 
Pedido de vistas por 1 dia pelo vereador Celso Cieslak (PRTB)  

Aprovado – 17 Votos Favoráveis – Votos Contrários – Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  
DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 228/2021: 
Dispõe sobre a Permissão de Uso de área situada em barracão do extinto IBC, de propriedade do Município, 
em favor de STK LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA.. 
  
PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 
                         CFOF   - Favorável 
                         CAPICTMA  - Favorável 
Pedido de vistas por 1 dia pelo vereador Celso Cieslak (PRTB)  

Aprovado – 17 Votos Favoráveis – Votos Contrários – Abstenções 

_________________________________________________________________________                         
  
DOS VEREADORES LEANDRO BIANCO, FELIPE PASSOS, LÉO FARMACÊUTICO E 
MISSIONÁRIA ADRIANA 
Projeto de Lei Ordinária nº 231/2021: 

Dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas nos casos de descumprimento da notificação compulsória 
pelos estabelecimentos de saúde públicos e privados situados no âmbito do Município de Ponta Grossa, nos 
casos de violência contra crianças ou adolescentes, idosos e mulheres, conforme especifica. 
  
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CSAS    - Favorável 
                         CDHCS  - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis – Votos Contrários – Abstenções 
 

  
DOS VEREADORES LEANDRO BIANCO, JÚLIO KÜLLER E FELIPE PASSOS 
Projeto de Lei Ordinária nº 246/2021: 
Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino públicas e particulares do Município de Ponta Grossa 
disponibilizar cadeira de rodas para uso dos alunos ou pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 
  
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CSAS    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis – Votos Contrários – Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  
DA VEREADORA JOCE CANTO 
Projeto de Lei Ordinária nº 266/2021: 
Denomina de DANIEL GAIDEX a Rua 27 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta 
cidade. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 
18 Votos Favoráveis – Votos Contrários – Abstenções) 
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários – Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  
DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 302/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor LEONARDO PUPPI BERNARDI. 
  
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 
19 Votos Favoráveis – Votos Contrários – Abstenções) 
                         CECE    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis – Votos Contrários – Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  
DA MESA EXECUTIVA 
Projeto de Lei Ordinária nº 22/2022: 
Dispõe sobre revisão e reajuste dos vencimentos, salários, gratificações e proventos dos servidores do Poder 
Legislativo, conforme especifica. 
  
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis – Votos Contrários – Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  
MOÇÕES 
  
Nº 34/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
MOÇÃO DE APELO 
À 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.  
  
Nº 35/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 
MOÇÃO DE APELO 
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. 
  
  
  
  
Nº 36/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 
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MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida a Associação Avante Fantasma - AAFA e seus membros, pelos 10 anos de paixão e trabalho em prol 
do Operário Ferroviário Esporte Clube. 
  
Nº 37/2022 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 sejam designados profissionais médicos psiquiatras para atendimento junto aos 
Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, de Ponta Grossa. 
  
Nº 38/2022 do Vereador DIVO 
MOÇÃO DE APELO 
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. 
  
Nº 39/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
MOÇÃO DE APLAUSO 
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. 
  
Nº 40/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 
MOÇÃO DE APELO 
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. 
  
Nº 41/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 
MOÇÃO DE APELO 
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. 
Nº 42/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 
MOÇÃO DE APELO 
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). 
  
Nº 43/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 
MOÇÃO DE APELO 
Dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que assegure a realização dos 
Jogos Estudantis Municipais - JEM em 2022. 
 Total de Moções Aprovadas – 10 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) – 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) – 2 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) – 3 

Vereador Dr. Erick (PSDB) – 1 

Vereador Divo (PSD) – 1 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) – 1 
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INDICAÇÕES 
  
Nº 359/2022 do Vereador DR. ZECA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o patrolamento e cascalhamento na 
Rua Alceu  Dejar Marquês Guimarães, nº 58, bairro Ronda.  
  
Nº 360/2022 do Vereador DR. ZECA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o asfaltamento na Rua Luis Murat, 
na Colônia Dona Luisa.  
  
Nº 361/2022 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, objetivando tornar a Rua Manoel Ferreira Martins sentido 
único, na quadra em frente à escola municipal Professora Haydee Ferreira de Oliveira, no sentido Rua Péricles 
Guimarães Martins para Rua Abel Rici e estacionamento no lado da via em frente à escola. 
  
Nº 362/2022 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 revitalizar o espaço da antiga sede 
da Associação de Moradores do Parque Auto Estrada, situada na Rua Afonso Vicente, com equipamentos de 
lazer para a comunidade.  
  
Nº 363/2022 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 na 
rua Sebastião Rodrigues de Lara em frente ao 246 na Vila Brasilia no Bairro Oficinas. 
  
Nº 364/2022 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 em frente ao n.º 912 esquina com a rua Maria Ângela Caldas, 
Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade. 
  
Nº 365/2022 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 Cândido Borsato, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade. 
  
Nº 366/2022 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 Cândido Borsato, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade. 
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Nº 367/2022 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 uma ponte e a 
limpeza da área de passagem de pedestres, localizada na rua Maria Ângela Caldas próximo ao n.º 900, nas 
imediações da linha férrea, Vila Jardim Paraíso, bairro Uvaranas, nesta cidade. 
  
Nº 368/2022 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 cascalhamento, 
patrolamento, manilhamento e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Oscár Clock, Nova Rússia. 
  
Nº 369/2022 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 limpeza dos bueiros da rua Alto Paraná, Vila Santo 
Antônio. 
  
Nº 370/2022 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 Fernandes Viêira, Vila Hilgemberg, Nova Rússia, nesta cidade. 
  
Nº 371/2022 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 instalação de abrigo para usuários de ônibus na 
Rua Guaritá, Contorno. 
  
Nº 372/2022 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 se realizem estudos a fim de melhorar a 
sinalização e as condições de tráfego na Travessa Mario de Alencar, Uvaranas. 
   
Nº 373/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 
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, a 
Colocação do Fresado, ou o Asfaltamento da Rua Ângelo Martins, na Vila Leila Maria. 
  
Nº 374/2022 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 Pedro Secundino Pelissari nas proximidades do Campus da UEPG, Jardim Paraíso, 
Uvaranas, nesta cidade. 
  
Nº 375/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado á Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, estudos de viabilidade técnica e implantação de sinalização 
ostensiva  de trânsito vertical e horizontal  em toda a extensão da  Rua Lagoa Dourada , qual esta situada nas 
proximidades  do Lago de Olarias.  
  
Nº 376/2022 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, providencias para limpeza, corte de mato, retirada de entulhos 
e demolição de edificação abandonada esta situada á Rua Cruzeiro do Oeste, nos numerais 208 e 210, esta 
situada no bairro da Ronda. 
  
Nº 377/2022 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, providencias para melhorias de trafegabilidade e acessibilidade 
para a Rua José Epaminondas de Almeida, situada no bairro da Colônia Dona Luiza. 
  
Nº 378/2022 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 viabilidade técnica de implantação de sinalização 
semafórica para o cruzamento entre as ruas Professor Bruning e Fagundes, este no Bairro de Uvaranas. 
  
Nº 379/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado á Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, limpeza e corte de mato para córrego existente ao final da Rua 
Guilherme Scheiffer, localizado na Vila Francelina. 
  
Nº 380/2022 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, realização de Operação Bairro para o Jardim San Martin. 
  
Nº 381/2022 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, construção de ponte para travessia de pedestres em córrego 
para entre as ruas São jerônimo da Serra e João Delezuk, estas situadas no bairro da Nova Russia. 
  
Nº 382/2022 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 de viabilidade e acessibilidade, patrolamento, 
cascalhamento e manilhamento para a rua José Ruiter Teixeira, esta situada no Bairro Contorno. 
  
Nº 383/2022 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, melhorias de viabilidade e acessibilidade, patrolamento, 
cascalhamento e manilhamento para a rua Frei Leandro do Sacramento, situada no bairro da Ronda 
  
Nº 384/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado á Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, estudos de viabilidade técnica e implantação de lombada e ou 
redutor de velocidade para a  Rua Lagoa Dourada ,  qual está situada nas proximidades  do Lago de Olarias.  
  
Nº 385/2022 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, restabelecimento de iluminação pública para a Rua Padre 
Anchieta, trecho entre os numerais 1036 e 1090 
  
Nº 386/2022 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 escoamento de águas pluviais para a Rua 
Nicarágua, esta situada no Bairro da Ronda 
  
Nº 387/2022 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 Sabiá - Borato, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral de 
100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 388/2022 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 ou determinar a limpeza do 
terreno que esta localizado na Av. Décio Vergani próximo ao n.º 1700, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.
  
Nº 389/2022 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 Humberto Gobbo, Borato, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 
promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 390/2022 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 Felipe dos Santos , Boa Vista, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 
eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 391/2022 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 
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da Rua Alfredo Purungo Ramos, Vila Romana, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme 
a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 392/2022 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 ou determinar a limpeza do 
terreno que esta localizado na Av. Eusébio de Queirós esquina com João de Melo  próximo a Escola Municipal 
Carlos Ribeiro de Macedo, São Francisco, Uvaranas, nesta cidade.  
  
Nº 393/2022 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 Romana, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral 
de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 394/2022 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 Irineu Santos,  Jardim Panorama - Contorno, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 
conforme a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
   
Nº 395/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art. 107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após 
a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 
Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão 
das ruas do Jardim Planalto, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral 
de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 396/2022 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 DER, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral de 
100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 397/2022 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  Haroldo Franze, Vila Francelina, Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 
conforme a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 398/2022 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 Rosmar Dinies Escobar - Shangrilá, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 
promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
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Nº 399/2022 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 Pitanga, Bonsucesso, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral 
de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 400/2022 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 Cirema Becker, Shangrilá, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 
eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 401/2022 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 Bonifácio Ribas, Coronel Claúdio, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 
promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 402/2022 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 Valter Fernandes, Jardim Maracanã, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 
promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 403/2022 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 Arnon, Santa Mônica, Jardim Carvalho, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme 
a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 404/2022 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 Orlando Tramontin, Contorno, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 
eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 405/2022 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 Salvador Mendonça, Nova Rússia, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 
promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
  
  
Nº 406/2022 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 do Radialista, Cristo Rei, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 
eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 407/2022 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 Doutor Batista Lacerda, Jardim Esplanada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 
conforme a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 408/2022 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 Expedicionário Darcy Soares, Quero-Quero, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 
conforme a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 409/2022 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 Laércio Gama Durante, Ronda, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 
promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 410/2022 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 João Vicente , Afonso Vicente, Sertanópolis, Terra Rica, na região do Contorno, no Plano de 
Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 411/2022 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 Walter Glass, Lagoa Dourada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 
eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 412/2022 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 Álvaro Alvim, Jardim Carvalho, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 
promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 413/2022 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 
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das ruas da Francelina, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral de 
100% de asfalto nos bairros.  
  
Nº 414/2022 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 estudo técnicos de 
viabilidade objetivando a implantação de Corredor Comercial na rua Alameda Nabuco de Araújo, no trecho 
compreendido entre a Avenida General Carlos Cavalcanti   até a Avenida Eusébio de Queiroz, bairro Uvaranas, 
nesta cidade. 
  
Nº 415/2022 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 da Rua Serra da 
Moeda, Vila São Gabriel, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 
   
Nº 416/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiada a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando com reparos imediatos com 
acostamento, patrolamento e colocação de fresado na Rua Vila Velha -  Gralha Azul, nesta cidade. 
  
Nº 417/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção da  Rua São João do 
Triunfo - Bairro Oficinas, nesta cidade. 
  
Nº 418/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiada a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com 
acostamento, patrolamento, cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica na Rua 
Vila Velha - Gralha Azul, nesta cidade. 
  
Nº 419/2022 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 na 
Rua Naliel 271 no  Bairro Santa Mônica. 
  
Nº 420/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA  
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, ou 
o Fresamento em toda a extensão da Rua Bela Vista do Paraíso, na Vila Congonhas. 
  
Nº 421/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 
Plenário, seja oficiada a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando reparos e manutenções no asfalto na 
Rua Visconde de Itaboraí - Nova Rússia, nesta Cidade. 
Total de Indicações Aprovadas – 63 

Vereador Dr. Zeca (PSL) – 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) – 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) – 2 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) – 9 

Vereador Dr. Erick (PSDB) – 4 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) – 2 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) – 12 

Vereadora Joce Canto (PSC) – 25 

Vereador Ede Pimentel (PSB) – 1 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 4 
 

_________________________________________________________________________ 
  
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 04 de março de 2.022. 

  
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=07/03/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= 
ATA DA OCTOGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 
GROSSA, REALIZADA NO DIA SETE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (XVII 
LEGISLATURA) 
               Aos sete 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 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 discussão e 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 13/22 (Projeto de Lei nº 26/22), altera a Lei nº 10.338, de 12/08/2010. Mensagem 
nº 14/22 (Projeto de Lei nº 27/22), extingue a Secretaria Municipal de Governo, e dá outras providências. Of. Nº 
163/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 23/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 168/22-GP, 
em atendimento ao Requerimento nº 04/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 169/22-GP, em 
atendimento ao Requerimento nº 16/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 218/22-GP, em atendimento 
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ao Requerimento nº 06/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 223/22-GP, em atendimento ao 
Requerimento nº 40/22, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Of. Nº 224/22-GP, em 
atendimento ao Requerimento nº 39/22, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Of. Nº 228/22-
GP, em atendimento ao Requerimento nº 42/22, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Of. 
Nº 229/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 41/22, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação. Of. Nº 166/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1696/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel 
Bueno. Of. Nº 167/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1750/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. 
Of. Nº 170/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1792/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 
172/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1699/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 173/22-
GP, em atendimento a Indicação nº 1793/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 174/22-GP, em 
atendimento a Indicação nº 1819/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 175/22-GP, em atendimento a 
Indicação nº 1848/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 176/22-GP, em atendimento a Indicação nº 
1832/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. Nº 177/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1834/21, 
de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. Nº 178/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1820/21, de autoria 
do Vereador Celso Cieslak. Of. Nº 179/22-GP, em atendimento a Indicação nº 519/21, de autoria do Vereador 
Jairton da Farmácia. Of. Nº 181/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1884/21, de autoria do Vereador Celso 
Cieslak. Of. Nº 182/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1790/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. 
Nº 185/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1796/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. Nº 
186/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1805/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 187/22-
GP, em atendimento a Indicação nº 1798/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. Nº 180/22-GP, em 
atendimento a Moção de Apelo nº 652/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 188/22-GP, em 
atendimento a Indicação nº 1802/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 189/22-GP, em 
atendimento a Indicação nº 1783/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 190/22-GP, em 
atendimento a Indicação nº 1782/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 191/22-GP, em 
atendimento a Indicação nº 1737/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 193/22-GP, em 
atendimento a Indicação nº 1761/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 194/22-GP, em 
atendimento a Indicação nº 1821/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 197/22-GP, em atendimento a 
Indicação nº 1805/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 199/22-GP, em atendimento a Indicação 
nº 1867/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 200/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1831/21, 
de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 201/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1885/21, de autoria do 
Vereador Dr. Erick. Of. Nº 202/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1829/21, de autoria da Vereadora 
Missionária Adriana. Of. Nº 203/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1880/21, de autoria do Vereador Léo 
Farmacêutico. Of. Nº 204/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1449/21, de autoria da Vereadora Josi do 
Coletivo. Of. Nº 205/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1773/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. 
Of. Nº 206/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1789/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 208/22-
GP, em atendimento a Indicação nº 1620/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. Nº 209/22-GP, em 
atendimento a Indicação nº 1862/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 210/22-GP, em atendimento 
a Indicação nº 1863/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 211/22-GP, em atendimento a Indicação 
nº 1877/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. Nº 212/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1879/21, 
de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. Nº 213/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1882/21, de autoria 
do Vereador Ede Pimentel. Of. Nº 214/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1883/21, de autoria do Vereador 
Paulo Balansin. Of. Nº 215/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1836/21, de autoria da Vereadora Missionária 
Adriana. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 23/22, promove alterações na Lei 
nº 10.408, de 03 de novembro de 2.020, conforme menciona. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Projeto 
de Lei nº 24/22, estabelece desconto sobre o valor da fatura de saneamento básico de água e de esgoto sanitários, 
pro recebimento de água suja ou imprópria para o consumo pelo consumidor do serviço no âmbito do Município 
de Ponta Grossa. DO VEREADOR DIVO - Projeto de Lei nº 25/22, dispõe sobre a obrigatoriedade de tabela 
com valor diferenciado ao deficiente físico vindo desta maneira a cobrar apenas meia entrada dos mesmos. DO 
VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 44/22, a ser encaminhada ao artista pontagrossense Silvio 
Prandel, pelo seu trabalho como cantor, músico, compositor e produtor musical. DO VEREADOR JULIO 
KÜLLER - Moção de Aplauso nº 45/22, a  Senhora JUSSARA DE FATIMA BATISTA pela trajetória no 
carnaval de Ponta Grossa. Com 64 anos de idade, ela começou a desfilar em 1975 quando tinha 18 anos. Passou 
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por 3 escolas da cidade, uma delas 6 vezes campeã. E por último, de 2004 a 2008 foi porta-bandeira da escola 
de samba Nova princesa. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Aplauso nº 46/22, dirigida ao 
Rotaract Club de Ponta Grossa Alagados, pelos relevantes serviços prestados à comunidade princesina ao longo 
de 10 anos de história realizando projetos humanitários em Ponta Grossa. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção 
de Aplauso nº 47/22, a ser encaminhada a Dionezine de Fátima Navarro (Dione Navarro), devido a sua atuação 
como professora e escritora na cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 48/22, a ser encaminhada ao artista 
plástica Rosangela Mileo, pelas suas obras. DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Apelo nº 
49/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que 
Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar 
estudo de viabilidade de aumento da frota circulante de ônibus nas linhas atendidas pela Viação Campos Gerais 
nos horários de pico. Moção de Apelo nº 50/22, dirigida ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Paraná, Sr. Carlos Roberto Massa Júnior, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da 
gestão pública estadual, providências objetivando realizar estudos e implementação de plano de ação de reforço 
de segurança, com rondas diárias e permanentes na Vila Jardim Paraíso, bairro Uvaranas, Ponta Grossa - PR. 
Moção de Apelo nº 51/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira 
Schmidt, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 
objetivando realizar estudos e implementação de plano de ação de reforço de segurança, com rondas diárias e 
permanentes na Vila Jardim Paraíso, bairro Uvaranas, Ponta Grossa - PR. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção 
de Aplauso nº 52/22, a ser encaminhada a Adilson Dusi Strack, servidor público do nosso munícipio, devido aos 
serviços prestados a comunidade na cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 53/22, a ser encaminhada a 
Panificadora e Confeitaria Domingues, em homenagem aos serviços que vem desenvolvendo na cidade de Ponta 
Grossa. Moção de Aplauso nº 54/22, a ser encaminhada a empresa Renova - Reparos Residenciais e 
Empresariais, pelo seu excelente atendimento comercial na cidade de Ponta Grossa. DO VEREADOR DANIEL 
MILLA FRACCARO - Moção de Aplauso nº 55/22, para ser encaminhado ao Exmo. Sr. SANDRO ALEX 
CRUZ DE OLIVEIRA, Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, pelos recursos destinados 
a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente cumprimentou e 
agradeceu pelas presenças de servidores municipais, ressaltando sua manifestação legítima em prol do reajuste 
de seus vencimentos, dizendo que visto a necessidade e imperiosidade do assunto tratado nesta Casa e Poder 
Executivo junto à classe aqui representada, informou que o Poder Executivo acabou de enviar um projeto de lei, 
lido nesta oportunidade, tratando de aumento da gratificação de função de merendeira das escolas públicas 
municipais e respectivo vencimento e criação de Gratificação de Função de Auxiliar de Merendeira. Nesse 
sentido propôs à categoria presente, para em conjunto com esta Casa de Leis, encontrarem senso em comum 
para que não fiquem prejudicados em seus atos salariais, sugerindo que possam montar comissão de três a quatro 
servidores juntamente com a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e iniciar desde já o debate da 
matéria protocolada na data de hoje, orientados pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, informando 
ainda não haver nenhum projeto relacionado ao Poder Executivo em votação na presente data, justificando que 
está em apreciação, que é relacionado aos servidores desta Câmara Municipal em face da sua data base. Em 
seguida deu-se início à COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADORA JOSI DO COLETIVO: 
Primeiramente sugeriu ao Senhor Presidente para que o Presidente do SINDISERV Roberto Ferensovicz pudesse 
acompanhar a sessão no Plenário. Dirigindo-se à Senhora Prefeita Municipal, apelou tanto à Prefeitura Municipal 
como sua base presente nesta Casa, trabalho mais sério por parte de seus representantes, e menos apologia 
negacionista e obscurantista que está representada hoje no Governo Federal, ressaltando que enquanto debatem 
e aprovam projetos totalmente desconectados da realidade de Ponta Grossa, que só buscam alinhamento da 
política bolsonarista dos extremistas de direita, como o PL que proíbe linguagem neutra e a instalação de 
banheiros unissex que nem existem, as servidoras e servidores enfrentam trabalho desvalorizado e precarizado 
que afetam diretamente a vida de toda a população que depende do serviço público municipal. Comunicou que 
o mandato coletivo vem manifestar todo apoio à classe dos servidores públicos municipais organizados, que 
estão construindo a greve geral, lutando pela garantia de valorização de seus trabalhos. Lembrou que Amanhã, 
dia oito de março, será comemorado o Dia Internacional da Mulher, tendo tudo a ver com a luta dos servidores 
nesse momento, pois a diferença de gênero cresce ano após ano no funcionalismo público, onde as mulheres são 
a maioria e ganham vinte e quatro por cento em relação aos homens. Disse assim que chegou a hora dos 
vereadores e vereadoras começar a exercer o trabalho ao qual foram eleitos, necessitando ouvir a população, 
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trabalhadoras e trabalhadores organizados que lutam por seus direitos. Hoje votarão Moção de Apelo de autoria 
do seu mandato, solicitando que a Senhora Prefeita Municipal abra diálogo com o Sindicato dos Servidores 
Municipais no sentido de antecipar as negociações coletivas, respeitando a data base da categoria que é dia 
primeiro de maio e garanta reajuste do piso salarial dos professores nos termos da Lei nº 11.738/2008, bem como 
realize estudos no sentido de realizar a imediata contratação de serventes escolares através de teste seletivo. 
VEREADOR JULIO KÜLLER: Para comentar da importância em se fazer análise, considerando a reivindicação 
da classe dos servidores municipais presentes na Casa, indagando se esses discursos inflamados farão efeito, 
mobilizando a Senhora Prefeita Municipal para que tome uma atitude. Disse que sempre esteve ao lado do 
servidor e está, porém entende a importância de fazerem essa avaliação, lembrando existir discursos que 
realmente vão de encontro escrito com o que desejam, indagando: mas algo foi marcado com a prefeita? Lembrou 
que o Senhor Presidente se colocou à disposição para montar grupo, necessitando ter atividade, não somente no 
discurso, sendo isso que irão fazer. Lembrou ainda haver sido lido nesta data o projeto contemplando alguns 
servidores, onde houve mobilização dando a entender que os Senhores Vereadores votariam nesta data. Ressaltou 
a importância em se estabelecer diálogo nesse sentido, já firmado compromisso com o Senhor Presidente, onde 
de maneira pessoal é contrariamente a realização de greve. Outro assunto para relatar suas visitas a entidades 
que fazem parte da história de Ponta Grossa: APPDF, com 29 anos de atividade, tratando da reabilitação do 
portador de deformidades faciais, realizando grande trabalho, rebatendo colocações que tal tipo de deformidade 
iria se acabar, citando somente neste ano seis crianças que nasceram com deformação. Parabenizou, dizendo que 
está somando em conjunto para que tenham mais recursos e possam atender cada vez mais crianças e pessoas. 
APROAUT, que cuida do autista, onde tem percentual maior, lembrando que no ano de 1980 uma a cada duas 
mil crianças nascia autista; 2013, um a cada cinqüenta; 2.018, um a cada vinte e oito e a previsão para 2.033, é 
de que uma a cada quatro crianças nascem com a síndrome no Brasil e no mundo, sendo instituição que tem 26 
anos, onde está junto lutando, inclusive para conseguir uma sede central para que possa dar atendimento à esses 
portadores. ADFPG, a qual tem trinta e seis anos de idade, atendendo cada vez mais pessoas com deficiência 
física, paralisia infantil e outros males do passado, ficaram para traz, mas em contrapartida, acidentes de moto, 
com cento e sessenta e sete mil no ano de 2.021, o que causa a deficiência física permanente ou por algum tempo, 
cuja instituição também, localizada no Shangrilá, faz trabalho fantástico e valoroso para atender essas pessoas. 
Destacou serem instituições sem fins lucrativos que contam com funcionários da Prefeitura e que fazem grande 
trabalho e que esta Casa de Leis acompanha e tenta dar estrutura cada vez mais. Recordou que somente de 
emenda federal do Deputado Rubens Bueno, conseguiu quinhentos mil reais para esse tipo de instituição em 
Ponta Grossa, somados a seiscentos e cinqüenta mil destinados pelo Deputado Aliel Machado, onde continua na 
luta em prol de tais instituições, a fim de que tenham cada vez mais estruturas, preparando-as para o que virá nos 
próximos anos. Finalizou dizendo que esta Casa está ao lado dos servidores mobilizados, porém tem que tomar 
cuidado com discursos inflados e que não levarão a nada. VEREADOR FILIPE CHOCIAI: Para afirmar que 
independentemente de situação ou oposição, todos pensam da mesma forma na defesa de direitos, dando certeza 
ao Presidente do SINDISERV e como Comissão de Finanças que estarão trabalhando pautando no diálogo e 
respeito, em busca de consenso e melhorias, onde estarão assim analisando para que a Senhora Prefeita 
Municipal tenha também essa preocupação. Referendou haver sido protocolado nesta data projeto de lei, tratando 
sobre a questão das serventes escolares, onde através da referida comissão, chegarão a um denominador comum. 
Outro assunto, para relatar sua visita no último final de semana, acompanhando da prefeita e secretários, 
referendando a entrega de melhorias para os bairros, em especial no Bairro Neves, onde realizaram forte trabalho, 
inclusive através da destinação de emenda impositiva de seu mandato, para construção de capela mortuária, cuja 
demanda vem sendo aguardada de décadas pela população da região. Esteve também junto ao Secretário Pitella, 
em praça atrás de igreja no Rio Verde, onde está sendo realizada limpeza e melhoras para proporcionar a prática 
de esportes dos ciclistas e BMX. Tem também do Costa Rica, limpeza de terreno que servirá para área de lazer 
da comunidade, a pedido a Presidente da Associação de Moradores. Estiveram também sexta-feira, em situação 
triste, em companhia dos Secretários André Marques e Pitella acompanhando a situação do Condomínio Real, 
tendo certeza que muitos acompanharam fotos e notícias dos estragos causados com as chuvas da última quinta-
feira, ressaltando que à anos sofre com questão de alagamentos, ainda a situação do próprio esgoto, com 
destinação correta, onde acompanharam, ouvindo o clamor da população. Lembrou que na última sessão foi 
aprovada por esta Casa de Leis moção que se refere ao Conselho Municipal da Juventude, sua reativação e 
também estará conversando com a Secretária Simone para que possa ativar efetivamente, onde estará buscando 
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fazer alterações nesta Casa, onde com muita efetividade conversou com o Presidente da Mesa Executiva, ocasião 
em que estará protocolando solicitação para que possam vir a estudar a possiblidade técnica de implantar nesta 
Casa a Escola Legislativa, instrumento que serve como forma de participação popular, capacitação dos 
servidores e agentes públicos da Câmara Municipal e gerência de diversos programas em contato com população, 
de maneira institucionalizada. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: Para falar que no dia 21 de fevereiro 
apresentou e protocolou o Requerimento nº 31/22, solicitando informações à Senhora Prefeita, quanto a 
implementação de reajuste de 33,23% aos professores da educação básica concedido pelo governo federal, 
frisando que tem procurado saber das necessidades e daquilo que cada um precisa. Parabenizou hoje pelo 
posicionamento do Senhor Presidente Daniel Milla Fraccaro que tem aberto para conversas, destacando ser 
importante saber o que pensa a categoria. Lembrou que sempre recebeu, em seu gabinete, as comunicações do 
Sindicato, procurando pelo melhor. Ainda na sua igreja, como pastora à 27 anos, relatou que professoras que 
dão aula na cidade também a ajudam com toda a sua técnica e conhecimento no ensinamento da Bíblia Sagrada 
às crianças. Deseja o diálogo, tendo certeza que será muito produtivo, chegando a um denominador comum. 
Sabe também do trabalho das merendeiras e ajudantes, desejando saúde e reconhecimento. Estarão como Câmara 
Municipal, apresentando proposta importante a partir do projeto que foi protocolado. Em aparte, o Vereador 
Pastor Ezequiel Bueno, externou o respeito que tem com a classe dos servidores, sabendo tudo que se passa 
dentro de uma escola pelo fato de haver pertencido à patrulha escolar e hoje estando atuando na corporação a 
sua irmã e sua cunhada. Sabe também do trabalho das merendeiras, agradecendo pelo tratamento carinhoso e 
respeitado que sempre recebeu. Esteve sábado em Curitiba, brigando por reajuste. Informou que não existe 
projeto na Casa para ser votado, tendo chegado nesta data, onde nunca votou e não votará contrariamente ao 
servidor público, sugerindo, no entanto à classe, que esgote todas as fases de negociações. Disse que esta Casa 
irá ser responsável para entrar num denominador comum. Finalizando, Missionária Adriana informou que a 
Merendeira Leonilda dos Santos estará recebendo no altar de sua igreja na quarta-feira Moção de Aplauso pelo 
seu trabalho e reconhecimento. Também prestou contas que hoje voltam a funcionar quinze UBS em Ponta 
Grossa, reabrindo as suas portas para atender a população. Deixou palavra de Deus, citando Colossenses 4:6 “O 
seu falar seja sempre agradável, temperado com sal para que saibam como responde a cada um”. VEREADORA 
JOCE CANTO: Esclareceu que o projeto contemplando as merendeiras, nada tem a ver com relação à data base, 
já completando três anos com defasagem, tendo que ser discutido e votado em separado. Quanto à questão do 
reajuste, disse ser um direito dos servidores ainda mais diante da crise, dirigindo-se à Senhora Prefeita Municipal, 
dizendo que tem que parar de colocar a culpa na arrecadação do Município, porque já sabia da arrecadação fiscal 
antes de ser eleita, considerando que era vice-prefeita na gestão anterior. Lembrou de inúmeras promessas feitas 
pela mesma, não somente aos servidores, mas à toda a população, à todas as classes durante a campanha, muitas 
das quais difíceis de cumprir, algumas até impossíveis, citando o cem por cento de asfalto ou então, a vaga para 
todas as crianças a partir de zero anos. Disse que a mesma recebeu do ex-prefeito Marcelo Rangel um caixa de 
cem milhões de reais para dar continuidade nos serviços e atendimento da gestão, inclusive o Secretário Claudio 
de Finanças disse no Portal a Rede que não iria desassistir o funcionalismo. Ressaltou que aprendeu e respeita a 
classe, apoiando, sabendo da importância de um professor para o desenvolvimento do país, necessitando de 
valorização, principalmente na questão salarial, onde todos merecem. É contrária à terceirização da saúde, 
entendendo que têm que ser valorizados os auxiliares de enfermagem, o técnico, a enfermeira, enfim todos os 
profissionais. Finalizando, apontou como solução de onde tirar recursos: cortar verbas com publicidade e 
cinqüenta por cento de cargos comissionados, que já era idéia sua na campanha majoritária de Mabel Canto. 
Lembrou que não tem nenhum cargo indicado junto à Prefeitura Municipal, apoiando a redução dos cinqüenta 
por cento dos cargos comissionados que possibilitará pagar o reajuste que a classe de servidores tanto precisa. 
O Vereador Izaias Salustiano em aparte manifestou a sua solidariedade com todos os professores do magistério, 
auxiliares, merendeiras e demais classe de servidores públicos municipais, lembrando haver passado dois anos 
que estão sem reposição e que em 2.012 o Orçamento Geral do Município era de quatrocentos e oitenta milhões 
de reais, hoje atingindo um bilhão e cem milhões de reais, sendo preciso parar de dizer que a cidade é pobre e 
sem recursos, necessitando administrar melhor. Disse que a situação dos servidores é questão legal, sendo lei 
federal que precisa ser respeitada.  VEREADOR GERALDO STOCCO: Primeiramente deixou registrado seu 
apoio total ao movimento que os servidores estão realizando, dizendo que é preciso diálogo quando querem 
conversar. Destacou que essa gestão espera quase o caos acontecer para daí chamar para conversa. Comentou  o 
Projeto de Lei que chegou na casa, tratando das serventes e merendeiras que tanto tempo buscam, sendo 
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promessa não de hoje, sendo mais que obrigação, porém a data base não consta do mesmo por ser lei, acreditando 
que o referido projeto deveria ter sido protocolado em regime de urgência e votado na quarta-feira para agilizar. 
Pediu ao Presidente da CFOF que trate esse tema com urgência, agilizando o processo junto ao Presidente do 
Sindicato. Lembrou que estava com os mesmos na sexta-feira, e hoje de manhã foi bater na porta e não lhe 
permitiram conversar, considerando uma situação vergonhosa o que acontece hoje. Precisam do compromisso 
da prefeita, tendo certeza que estão ouvindo, destacando a necessidade da data base para os professores, para o 
profissional da saúde e todos os servidores, com melhores condições de trabalho. Se for possível acionará a 
justiça para que os direitos dos servidores sejam garantidos, colocando seu mandato á disposição. Cedeu em 
aparte a palavra ao Vereador Ede Pimentel, o qual manifestou seu apoio à greve aos todos os servidores e 
sindicato, onde está junto na busca de direitos, parabenizando pela mobilização. Manifestaram-se também em 
Questão de Ordem: Vereador Filipe Chociai, para dizer que em conversa com os membros da CFOF e deste 
presidente, já construíram diálogo com o Senhor Roberto, Presidente do SINDISERV, que expôs outras 
situações, com outras pautas também dos servidores. Ressaltou o que tem hoje, constando do projeto 
contemplando as serventes escolares, convidando os membros, com presidentes de outras comissões 
competentes para construir diálogo enquanto aguardam outras propostas para fazer efetivamente. Pastor Ezequiel 
Bueno, informando que já assinou a documentação, onde irão se reunir, enquanto paralelamente estabelecem 
conversa, e ainda estará reunido em seu gabinete, para deliberar o projeto em questão. Esgotado o horário da 
Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE 
LEI Nº 227/21 (Poder Executivo), dispõe sobre a Permissão de Uso de área situada em barracão do extinto IBC, 
de propriedade do Município, em favor de DFGC SERVIÇOS DE CORTE EM MDF LTDA: RETIRADO 
PARA VISTAS, por um dia, a pedido do Vereador Celso Cieslak. Foi ainda aprovada a justificativa de ausência 
na votação do Pedido de Vistas, requerida pelo Vereador Felipe Passos, em razão de estar prestando atendimento 
fora do Plenário. PROJETO DE LEI Nº 228/21 (Poder Executivo), dispõe sobre a Permissão de Uso de área 
situada em barracão do extinto IBC, de propriedade do Município, em favor de STK LOGISTICA E 
TRANSPORTES LTDA: RETIRADO PARA VISTAS, por um dia, a pedido do Vereador Celso Cieslak, ficando 
registrada a ausência justificada da votação do Vereador Felipe Passos ao referido requerimento de vistas. 
Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador Geraldo Stocco sugeriu a formação de uma comissão 
representada por vereadores da situação e oposição, juntamente com o Presidente e membros da classe dos 
servidores para que o Chefe de Gabinete da Senhora Prefeita a receba nesta data, para discutirem a respeito da 
data base e saírem com uma resposta para iniciar o diálogo, contemplando os servidores municipais ainda hoje. 
PROJETO DE LEI Nº 231/21 (Vereadores Leandro Bianco, Felipe Passos, Léo Farmacêutico e Missionária 
Adriana), dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas nos casos de descumprimento da notificação 
compulsória pelos estabelecimentos de saúde públicos e privados situados no âmbito do Município de Ponta 
Grossa, nos casos de violência contra crianças ou adolescentes, idosos e mulheres, 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, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 
Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 246/21 (Vereadores Leandro Bianco, Julio Küller e Felipe 
Passos), dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de ensino públicas e particulares do Município de Ponta 
Grossa disponibilizar cadeira de rodas para uso dos alunos ou pessoas com deficiência ou como mobilidade 
reduzida: 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, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, 
Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 266/21 (Vereadora Joce Canto), denomina de 
DANIEL GAIDEX a Rua 27 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade: 
APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 
PROJETO DE LEI Nº 302/21 (Vereador Daniel Milla Fraccaro), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta 
Grossa ao Senhor LEONARDO PUPPI BERNARDI: 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, Dr. Zeca, Josi do 
Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 22/22 (Mesa 
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Executiva), dispõe sobre revisão e reajuste dos vencimentos, salários, gratificações e proventos dos servidores 
do Poder Legislativo, 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, Dr. Zeca, Josi do 
Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Foi colocada em discussão e 
votação, tendo sido aprovada a solicitação do Vereador Dr. Erick, para se retirar em face de compromissos pré-
agendados. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 34, 39/22, da Vereadora Missionária 
Adriana; 35, 41/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 36, 42, 43/22, do Vereador Geraldo Stocco; 37/22, do 
Vereador Dr. Erick; 38/22, do Vereador Divo; 40/22, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; Indicações nºs 359, 
360/22, do Vereador Dr. Zeca; 361, 362/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 363; 419/22, do Vereador Leandro 
Bianco; 364, 365, 366, 367; 370; 374; 388; 392, 414/22, do Vereador Leo Farmacêutico; 368, 369; 371, 372/22, 
do Vereador Dr. Erick; 373; 420/22, do Vereador Jairton da Farmácia; 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 
383, 384, 385, 386/22, da Vereadora Missionária Adriana; 387; 389, 390, 391; 393, 394, 395, 396, 397, 398, 
399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413/22, da Vereadora Joce Canto; 415/22 
do Vereador Ede Pimentel; 416, 417, 418; 421/22, do Vereador Celso Cieslak. Concluída a votação da Ordem 
do Dia, o Senhor Presidente parabenizou as vereadoras, desejando felicidades pela passagem do Dia 
Internacional da Mulher, evidenciando a força e coragem que possuem dentro de seus limites e estilos de 
trabalho, estendendo às servidoras públicas municipais desta Casa de Leis e do Poder Executivo, aos familiares 
e amigos pontagrossenses. Pediu à Vereadora Missionária Adriana para que lhe cobrem a respeito do projeto de 
lei dispondo sobre a Procuradoria da Mulher, onde deseja discutir o mais rapidamente possível, destacando a 
importância da participação das três vereadoras nesse debate, cujo qual, de autoria da Vereadora Joce Canto, 
com apoio das demais parlamentares e tem possibilidade da Mesa Executiva dar encaminhamento. Não havendo 
vereadores interessados em se manifestar no Pequeno Expediente, encerrou a presente sessão, convocando outra 
para o dia nove do mês em curso, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via 
rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, supervisionei a redação da presente Ata a 
qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em sete 
de março de dois mil e vinte e dois. 
__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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