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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 14/03/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=14/

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)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta que 340 mil reais, está na conta, duas ambulâncias indicadas 

pela deputada Mabel, mesmo não sendo a deputada indicada pela prefeita trás recursos para a cidade, pede que 

preferencialmente uma dessas ambulâncias vá para o distrito de Guaragi, comenta possuir as notas de 

pagamento do valor que chegou e já está na conta da prefeitura, concede parte ao vereador Paulo Balansin 

(PSD), que comenta ser bacana o trabalho da Mabel que está fazendo um bom trabalho, que sexta-feira alguns 

amigos ficaram na UPA seis horas esperando uma ambulância, e que devem ajudar quem mais precisa, 

parabeniza a vereadora e a deputada, com a palavra novamente a vereadora Joce Canto (PSC) comenta que a 

deputada Mabel já trouxe mais de 18 milhões em emendas para a região dos campos gerais onde mais de 2 

milhões e meio em equipamento para maternidade do hospital regional, recursos para educação, esporte e 

infraestrutura, agradece a deputada Mabel que vem trabalhando pela região. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Comenta que no Sábado foi interditado o centro cirúrgico do 

Pronto Socorro e a mais um ponto fechado para a população de Ponta Grossa, comenta ter certeza que o 

departamento competente tomara as devidas providencias para que seja sanado esse problema, concede a 

palavra ao vereador Divo (PSD), comenta que já tem uma solicitação da Secretaria de Saúde de Ponta grossa 

pedindo para a empresa que foi contratada para ir lá resolver o problema, com a palavra novamente o vereador 
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Léo Farmacêutico (PV), comenta que a população não pode esperar, comenta que os postos foram abertos e 

que está recebendo reclamação dos munícipes sobre a espera de uma receita para remédios controlados, e que 

vê a dificuldade da pessoa que necessita do medicamento controlado e não pode ficar sem,  comenta sobre a 

demora da espera e concede parte ao vereador Celso Cieslak (PRTB), comenta concordar plenamente com o 

vereador anterior, e que recebeu muita reclamação de pessoas com esse prazo alongado, sendo mal atendidos 

por funcionários que não estão contentes com o trabalho, comenta que deve cobrar diferente a situação, que 

abriram os postos sem funcionários para atender, com a palavra novamente o vereador Léo Farmacêutico (PV), 

comenta receber diariamente reclamação é a grande demora para as consultas seletivas, comenta que as 

cirurgias seletivas que tambem está demorando muito que tem marcado uma reunião com o Doutor Rodrigo 

que está muito demorado essas cirurgias e que recebe diariamente pessoas pedindo providências por estar 

esperando uma cirurgia seletiva, comenta ter certeza que o secretario está fazendo o melhor para a cidade e 

está trabalhando e olhando para as necessidades e ira olhar para esses apontamentos para que se possa achar 

uma solução para a saúde de Ponta Grossa. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta sobre o piso dos professores da cidade e que na semana 

passado teve um movimento histórico na cidade que nunca antes houve uma mobilização tão séria e bonita, 

parabeniza todos que participaram da mobilização que estavam ali por algo extremamente justo e agora 

esperam uma resposta positiva da prefeita de Ponta Grossa, concede parte a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), 

comenta ter vindo vestida de preto sobre duas razões sendo uma delas sobre quem mandou matar Marielle 

Franco e que irá falar disso no pequeno expediente, e a segunda razão a semana está começando  sem a garantia 

do piso para os professores, em consideração aos professores, e que esses dias foi muito bem recebida pela 

secretaria Simoni e percebe uma vontade muito grande em acertar principalmente sobre o ensino integral, mas 

não se pode esquecer que a base de tudo isso é o professor, que não haverá  nada de maravilhoso no ensino 

integral se  o professor não for valorizado e que é o mínimo é atender à reivindicação do piso, que estará lutando 

por essa resposta positiva da prefeita, com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco (PSB), comenta 

saber da boa intenção da secretaria de educação mas precisam da boa intenção da prefeita da cidade, novamente 

parabeniza a todos que estiveram na mobilização e dentro da mobilização começa a conhecer uma realidade 

triste das escolas onde falta valorização para que os serviços aconteçam com qualidade e hoje todos os 

profissionais das escolas fazem o que podem e não podem para atender as crianças da cidade, comenta sobre o 

esporte no município, que ficou sabendo a algumas semanas que a prefeita falou que não realizaria os Jogos 

Estudantis Municipais por falta de verba, para cortar custos vão reduzir ainda mais a quantidade de valor do 

esporte, tirar do esporte, um absurdo, comenta que soube disso e tem notícias da  cidade e existiu o fato que 

não haveria o JEM e muitos professores, profissionais e atletas, indignados com a situação, da não realização 

dos jogos e por isso fizeram uma audiência pública e as pessoas vieram e relataram sobre a importância dos 

Jogos Estudantis Municipais, comenta que a não realização desses jogos resultaria em infinitos problemas, 

comenta que 40 minutos antes da audiência saiu a notícia que haveria o JEM, que talvez tenham ficado 

desesperados com a mobilização que a cidade fez pelos jogos, comenta ter atleta com medalha olímpica que 

começou a trajetória no JEM, parabeniza a todas as pessoas que se mobilizarão e fizeram com que o JEM 

ocorra esse ano, comenta não ser culpa da secretaria de esportes e entender que o secretario tambem brigou 

para que o JEM acontecesse e vão ter o JEM, a oportunidade das crianças praticarem esporte, agradece ao 

vereador Ede Pimentel (PSB) e Izaias Salustiano (PSB) que estiveram presentes na audiência pública, 

representantes do vereador Celso Cieslak (PRTB) e Filipe Chociai (PV) que tambem estiveram presentes e que 

uma das demandas da audiência foram alguns requerimentos e foi pedido uma frente parlamentar em defesa 

do esporte no município e que  estão começado hoje e que os vereadores que quiserem assinar são bem vindos 

para defender o esporte no município e que espera hoje protocolar para dar uma resposta para as pessoas da 

cidade. 

VEREADPR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Comenta que na última semana uma vereadora 

atacou vereadores do Bloco Cristão, falando que seus projetos são uma vergonha para a cidade de Ponta Grossa, 

comenta que vergonha foi em novembro de 2020 quando elegeu uma cadeira do partido PSOL, que isso é uma 

vergonha para a cidade de Ponta Grossa, que se projeto para defender família é considerado vergonha então 

deseja passar muita vergonha até o final do seu mandato pois não irão parar ou se intimidar como por postagens 
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que os assessores dessa vereadora fez os chamando de inútil, inútil é ficar apontando problema sem apontar 

uma solução, que estão apontando problemas e lutando para soluciona-los, que esteve na última quarta-feira 

no Palacio Iguaçu onde o governador assinou algumas emendas que foram apresentadas pelos deputados e o 

deputado Alexandre Amaro destinou 170 mil que foi o repasse de mais uma ambulância para o município e 

150 mil para a reforma da UBS do Antônio Saliba, que falar que está precisando não resolve mas tem que lutar 

para solucionar esses problemas e que na sexta-feira entregou para a prefeita e secretaria de segurança um 

oficio de indicação de uma emenda de 500 mil reais para a compra de armamento para a guarda municipal, que 

isso é contribuir com o município, não apenas com falácias mas  com atitudes que vão trazer benéficos para a 

população, comenta que apresentou moção de apelo a prefeita e sabe que será discutido sobre o uso facultativo 

de mascaras em locais abertos, e fez apelo a prefeita para tornar facultativo o uso de mascaras em locais abertos 

no município de Ponta Grossa uma vez que está acontecendo em diversos estados e cidades pelo pais, comenta 

sobre as ofensas que a prefeita tem sofrido nos últimos dias, comenta que é normal ter oposição, mas acredita 

que tem que ter respeito e não com ofensas e agressões como o que a prefeita  tem sofrido e recebeu nos últimos 

dias e que estava pensando o que motiva uma pessoa ser tão agressiva a ter um discurso raivoso contra a prefeita 

e chegou a conclusão, que o que a prefeita fez para tanto ódio e foi por ela ter ganhado as eleições e quer 

parabenizar  a prefeita  por estar lutando pela cidade  e dentro do possível tem feito o melhor para  atender as 

necessidades do povo, assim como os vereadores não estão se omitindo, mas tem coisas que não cabem ao 

vereador, quem dera se pudessem assinar o aumento para professores e servidores mas podem contribuir com 

discussões e diálogos e é o que tem feito. 

VEREADOR JULIO KILLER (MDB): Citou Isaias 42:10, comenta estar passando sérios problemas no 

município com relação a crianças que precisam de neurologia e é importe que o município se posicione a 

respeito que tem filas intermináveis e o município se posicione a respeito e que é importante achar uma saída, 

comenta ter conhecimento de vereadores que destinaram suas emendas impositivas para que essas filas 

andassem e não saem do lugar, que já estão no mês de março e não há resposta e as crianças continuam tendo 

suas dificuldades e isso é injusto com essas mães e crianças que passam por isso, e que quer uma posição do 

secretário Monjabosco, que não é possível que não tenham uma resposta para dar para a sociedade, comenta 

que tem gente que está a mais de um ano e meio da fila e o que a criança passou por esse tempo, que o município 

e o estado possuem responsabilidade, que não é possível que essas mães troquem as receitas nos postos por 

não ter atendimento especial, comenta que daqui foi emendas impositivas para diminuir essa fila, comenta que 

o município está iniciando as obras do condomínio residencial dos idosos, comenta que os últimos projetos do 

Minha Casa Minha Vida vieram do PT e dos projetos feitos pelo prefeito Pedro Wosgral e depois que entrou o 

prefeito Marcelo Rangel ele apenas os entregou, parabeniza o governo municipal por estar atento as 

necessidades do idoso, que é um grande assunto em vista o envelhecimento do Brasil, que tem acontecido casos 

absurdos e que tambem tem que se posicionar em relação a isso, comenta que deve tomar muito cuidado de 

culpar sempre  alguém sem fazer um exame de consciência, comenta que quando recebeu a carta informando 

sobre audiência pública foi até a prefeitura e perguntou sobre o cancelamento do JEM e nunca existiu, comenta 

que é importante tomar cuidado com essas coisas, comenta ser favorável ao esporte mas que devem ter cuidado 

na hora de indicar e apontar o dedo, e tentar ajudar da melhor maneira possível, que devem fazer um trabalho 

de sustentação e cobrar o que está errado para fazer um grande trabalho por Ponta Grossa, comenta que todos 

sabiam que quando acabasse a pandemia teriam serias dificuldades e problemas e que possuem 

responsabilidade e serão cobrados pelos eleitores, reforça que deve haver dialogo para se chegar a objetivos 

comuns, concede parte a vereadora Joce Canto (PSC), comenta que não possuem a questão de desejar o pior 

que esta pelo bem da população e parabeniza a prefeita pela ação de verificação nas carteirinhas de vacinação 

das crianças, que existe uma recomendação do Ministério Público que se inclua a vacinação das crianças, 

parabeniza essa verificação e reforça não existir questão de querer o pior, que devem se unir e buscam o melhor 

para a população, com a palavra novamente o vereador Julio Kuller (MDB), parabeniza a deputada Mabel pelos 

investimentos na cidade e também o deputado Aliel Machado que destinou mais 650 mil reais para cinco 

instituições que serão agraciadas em primeiro momento e depois mais cinco em segundo momento que são 

instituições que cuidam da pessoa com deficiência, que o deputado sempre foi sensível a essa causa e traz 

dinheiro que será utilizado no tratamento dessas pessoas. 
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VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta sobre a importância do diálogo e debate, comenta 

sempre falar de governo, ações e não de pessoas, que o rancor pessoal deve ficar fora da casa de leis, comenta 

que quando estão legislando é preciso aprovar as demandas do executivo que sejam importantes e desaprovar 

as que não são importantes, que as cobranças não são para a prefeita, mas para a chefe do executivo, comenta 

sobre a campanha dos 100% de asfalto no município e que não está acontecendo, que é impossível, que quando 

o ódio e o rancor extrapolam o debate perde-se a razão, comenta que todos vem que a população está sofrendo 

com obras paradas  e com a saúde, comenta sobre atitudes que não são pertinentes como extinguir uma 

Autarquia, e uma empresa de economia mista que é a Prolar e CPS, situações que merecem debates e 

apontamentos e errado esta ela quando não ouve a todos, que todos estão empenhados para que a administração 

seja boa, comenta que circulou na mídia uma notícia importante que extrapola os limites da competência 

municipal, que é o retorno do atendimento presencial  no INSS, que as pessoas não tinham porta para  serem 

atendidos, e que ficou feliz com o retorno do atendimento presencial, comenta que outra situação que o deixou 

preocupado é a licitação de nova empresa para operar o ESTAR DIGITAL, comenta sobre todos os problemas 

que a empresa atual trouxe para a cidade, cometeram numeras irregularidades e condena o governo municipal 

por fazer um aditivo de 1 ano, que a empresa não foi considerada inidônea para o serviço público e pode ocorrer 

dessa empresa vir ser contratada novamente, comenta que a imprensa presta um grande papel, por trazer as 

notícias e ser responsável e diz que a prefeita tinha a intenção de não realizar o JEM por economia, comenta 

saber que o JEM é uma questão legal e ao contrário do que se diz sobre a imprensa noticiar e se basearem em 

matérias jornalísticas, mas é isso que é feito no Brasil e no mundo, comenta que fizeram audiência pública para 

discutir as demandas do esporte no munícipio para dar voz para a população, que é importante o debate e a 

imprensa e a frente para o esporte é salutar e tem sido cobrado, que a cidade trata o esporte de qualquer forma, 

comenta que continuará lutando para o esporte ser reconhecido em Ponta Grossa. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 14/03/2022 -   SESSÃO ORDINÁRIA 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Veto Parcial à Lei nº 14.157 (Incisos I e II do Art. 45-K),  

  

PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade do veto parcial 

Votação Nominal – Rejeitado – 6 Votos Favoráveis - 12 Votos Contrários - Abstenções  

_________________________________________________________________________ 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 168/2021: 

Promove alteração na Lei nº 13.617, de 16/12/2019, conforme especifica. 

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

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 

                         CFOF    - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 18 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 pelo vereador Celso Cieslak (PRTB) por 5 dias. (Rejeitado – 8 Votos Favoráveis - 9 

Votos Contrários - Abstenções) 
 

Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - 2 Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

  

  

  

  

DO VEREADOR DR. ERICK 

Projeto de Lei Ordinária nº 293/2021: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Doutor FRANCISCO RAEVAN CARVALHO 

SANTOS. 

  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CECE   - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 6/2022: 

Acrescenta meta ao Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 - Lei nº 

14.062, de 20/09/2021, e no Anexo da Lei nº 14.021, de 28/07/2021 - Plano Plurianual - PPA, conforme 

especifica. 

  

PARECERES:  CFOF     - Favorável 

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

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 56/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI   
MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Senhor Reginaldo Benedito de Souza, pelos serviços prestados ao esporte ponta-grossense, sendo 

um representante do Karatê estilo Wado-kai no Estado do Paraná. 

  

Nº 57/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Cabo Maicon José Pereira Mariano devido ao ato heróico que realizou ao salvar um 

senhor que visava cometer suicídio em Carambeí 

  

Nº 58/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Soldado André Felipe Redvka devido ao ato heróico que realizou ao salvar um senhor 

que visava cometer suicídio em Carambeí 

  

Nº 59/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao 1° Batalhão de Polícia Militar do Paraná em comemoração ao seu aniversário de 122 

anos 

  

Nº 60/2022 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 

 A Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa, pelos 36 anos de muito trabalho, ajudando muitas 

pessoas com deficiência  física neuromotora na cidade de Ponta Grossa.  

  

Nº 61/2022 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 

 A Senhora JACOMINA ANTONIACOMI RIBAS  pela sua trajetória no magistério da região do Tabuleiro, 

interior de Ponta Grossa. Jacomina foi a única professora do local. 

  

Nº 62/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à  Pastora  MARLY FÁTIMA  DA SILVA, pelos 11 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 63/2022 dos Vereadores GERALDO STOCCO, JOCE CANTO e JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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

competentes,  estabeleça estudos no sentido de apresentar nesta Casa de Leis, projeto de lei reduzindo em 50% 

o número dos atuais cargos em comissão. 

  

Nº 64/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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Dirigida à  Pastora  VERA LÚCIA RIBEIRO, pelos relevantes serviços prestados ao Município durante 27 

anos, extensivo às demais mulheres, que dedicam-se plenamente ao serviço público. 

  

Nº 65/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione   conceder 

imediatamente o reajuste aos servidores públicos municipais, vez que  conforme  contatado na audiência 

publica  realizada em 25 de fevereiro de 2022 executivo não extrapolou o limite prudencial e portanto dentro 

da prescrição do artigo 22 da Lei de responsabilidade Fiscal (lei 101/2000). 

 Total de Moções Aprovadas – 10 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 3 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 1 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 3 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 2 

Vereadores Geraldo Stocco (PSB), Joce Canto (PSC) e Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 447/2022 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 conserto de boca de lobo e 

desentupimento de bueiro localizado na rua Cândido Borsato em frente ao Cmei Paulo Freire, Jardim Paraíso, 

Uvaranas, neste cidade. 

  

Nº 448/2022 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 limpeza de um arroio que 

está localizado entre a rua Guia Lopes com a rua Rodrigo Silva , Vila Francelina, Uvaranas, nesta cidade.

  

Nº 449/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a operação "Tapa buracos" na Vila 

Rubini II e proximidades, além de reparos de meio fio na Avenida Carlos Cavalcante frente a praça Miguel 

Salum . 

  

Nº 450/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção com patrolamento, limpeza de bueiros e galerias pluviais da região do Quero Quero.  

  

Nº 451/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção do poço artesiano comunitário para atender a localidade do Roxo Roiz, próximo a Igreja Católica. 
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Nº 452/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências a reativação da Unidade de Saúde Ezebedeu 

Linhares, localizada no Jardim Amália - Oficinas. 

  

Nº 453/2022 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 

construção de uma área de lazer na Vila Quero Quero.  

  

Nº 454/2022 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 Jesuíno Antonio de Oliveira, no Pq. Nossa Senhora das Graças, Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

  

Nº 455/2022 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 José Pedro Silveira Godói Gomes, no Pq. Nossa Senhora das Graças, Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

  

Nº 456/2022 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 457/2022 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 urgentes objetivando a limpeza do terreno e ventilação da UBS 

Ergon Roskamp, Santa Paula, em especial, o conserto do ar-condicionado na sala de consultas, instalação de 

ventiladores nas outras dependências e telas anti-mosquitos nas janelas de toda a UBS. 

  

Nº 458/2022 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 Simone Araújo de Melo Sá com a rua Avelino Rosa Neto, Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

  

Nº 459/2022 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 Conde de Mongavaz no seguinte trecho: da Rua Ricardo Wagner até a Rua Max Stolz - Olarias, nesta 

cidade. 
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Nº 460/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção e limpeza de esgoto 

em céu aberto na Rua Tenente Claro Alexandre Fernandes, proximidades do nº 69 - Vila Bertha, Uvaranas. 

  

Nº 461/2022 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 colocação de Travessia Elevada, 

Rua Sebastião Bastos nº 1355, em frente ao Mercado J.S e Residencial Costa Rica, Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 462/2022 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 Conde de Mongavaz no seguinte trecho: da Rua Ricardo Wagner até a Rua Max Stolz - Olarias, nesta 

cidade. 

  

Nº 463/2022 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 Greenhalgn - Oficinas no seguinte trecho: da Rua Dr. Moncorvo Filho até a RuaTeodoro Sampaio - 

Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 464/2022 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, 

da Rua Avenida dos Vereadores - Oficinas no seguinte trecho: da Rua Greenhalgn até a Rua Raimundo Correia 

- Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 465/2022 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 Arenitos, no Jd. Vila Velha - bairro Cará Cará, nesta cidade. 

  

Nº 466/2022 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 Lagoa Tarumã no Jd. Vila Velha - bairro Cará Cará, nesta cidade. 

  

Nº 467/2022 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Valdomiro Dias, no Jd. Vila Velha - bairro Cará Cará, nesta cidade. 

  

Nº 468/2022 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 Cristiano Otoní no seguinte trecho: da Rua Curitiba até a Rua Domício da Gama - Olarias, nesta cidade. 

  

Nº 469/2022 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 Xavier Pinheiro - Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 470/2022 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 Eduardo Novack Sobrinho - Santa Paula, Contorno, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 

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

  

Nº 471/2022 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 Marlin Azul - Jardim Cachoeira, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 472/2022 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 José Pedro Silveira Godoy Gomes - Parque Nossa Senhora das Graças, Boa Vista, no Plano de 

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

  

Nº 473/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

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

da Rua Henrique Ligeski - Jardim Paraíso, Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 

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

  

Nº 474/2022 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 Carlos Frederico Margraf - Jardim Mezzomo, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 

conforme a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
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Nº 475/2022 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 Aviador Frare Batista, Olarias, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 476/2022 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 Florestópolis, esquina com Rua Campo Largo, Oficinas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do 

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

  

Nº 477/2022 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 Maringá - Palmeirinha, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 478/2022 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 Nito Manoel Gutoch, Parque Tarobá, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 479/2022 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 Sebastião Ivo Borges, Colônia Dona Luíza, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 

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

  

Nº 480/2022 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 Piriquitos, Vila Romana e Jardim Planalto, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 

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

  

Nº 481/2022 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 Reinaldo Ribas Silveira - Ronda, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  
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Nº 482/2022 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 Oscar Clock e Rolândia - Nova Rússia, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme 

a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 483/2022 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 Santa Luíza, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral 

de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 484/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

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

da Rua Praia da Gávea - Dom Bosco, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 485/2022 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 Maria Úrsula de Abreu, Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 486/2022 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 

cascalhamento, patrolamento e acostamento na Rua Osmário Oliveira Capote - Bairro San Martin, nesta cidade. 

  

Nº 487/2022 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 Cesário Alvin, Jd. Central, Bairro Olarias, nesta cidade. 

  

Nº 488/2022 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 Gustavo Adolfo Roedel, na Vila Santa Lúcia, Bairro Jd. Carvalho, nesta cidade. 

  

Nº 489/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, providências a reativação da Unidade de Saúde Agostinho 

Brenner Maria Otília, que segundo os moradores, a unidade está desativada faz dois meses 

  

Nº 490/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

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

da Rua Santa Inês, São Marcos - Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 491/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para reativação da Unidade Básica de Saúde 

Carlos Dezaunet Neto do Shangrilá. 

  

Nº 492/2022 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 Guaraqueçaba, proximidades do nº 522 - Nova Rússia, no Plano de Pavimentação Asfáltica do 

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

  

Nº 493/2022 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 Bandeirantes - Palmeirinha, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 494/2022 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 Ribeiro - Palmeirinha, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros. 

  

Nº 495/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para promover o pedido dos moradores do Jardim 

Los Angeles, para os ônibus que fazem essa linha, possam voltar para o horário que faziam antigamente, com 

intervalo de 20 minutos e no máximo 30 minutos, no sentido Terminal Nova Rússia, e que seja realizado um 

estudo junto aos órgãos competentes par que seja implantado um PLR na região. 

  

Nº 496/2022 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 Leonides Strack - Santa Lucia, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 497/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para que sejam feitas melhorias (pavimentação e 

sinalização) na Rua Major Manoel Grott - Bairro Órfãs, próximo ao número 23 e número 25. 

  

Nº 498/2022 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 

cascalhamento, patrolamento e acostamento na Rua Nestor Borba - Bairro Ronda, nesta cidade. 

  

Nº 499/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para que sejam feitas melhorias para que seja 

colocada Sinalização na Avenida Sebastião Bastos e na (esquina) Avenida Paulinho Primo Nadal; Sinalização 

e lombada na frente da Escola Municipal Aldo Bonde - Lagoa Dourada; e Sinalização Rua Vuadislau Dzazio 

esquina com a Rua Lourival de Sá Ribas, no bairro Costa Rica. 

  

Nº 500/2022 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 Tereza Nadal Carraro - Jd. Lagoa Dourada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 

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

  

Nº 501/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para que sejam feitas melhorias para que sejam 

colocadas coberturas nos pontos de ônibus, do bairro. A solicitação, refere-se as seguintes ruas: Rua Ateneu 

Martins Fontoura, em frente a quadra 54 lote 18, no Costa Rica 2, na Rua Januária Anderson de Ramos, em 

frente quadra 45 lote 02 Costa Rica 3. 

  

Nº 502/2022 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 Duarte da Costa, Vila São Francisco, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 503/2022 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 Visconde do Rio Branco, Oficinas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 504/2022 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 Irmã Francisca Vieira da Silva - Parque dos Pinheiros, no Plano de Pavimentação Asfáltica do 

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

  

Nº 505/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI,  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para que sejam direcionados equipamentos de 

esporte, mais especificamente duas bolas de futsal para que os adolescentes e jovens da Vila Odete possam 

praticar esportes na quadra da região. 

  

Nº 506/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

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

da Rua Terra Rica - Parque Auto Estrada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 507/2022 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 Milton Wiecheteck - Quero Quero, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 

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

  

Nº 508/2022 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 Lucio Alves da Silva, esquina com o Condomínio Pontal da Serra, situado no Bairro Olarias, no Plano 

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

  

Nº 509/2022 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 Durval Barbosa Menezes - Jd. Bela Vista, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme 

a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 510/2022 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 São José - Vila Tavares - Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros. 

  

Nº 511/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

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

da Rua Lapa, Jd. Progresso - Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 512/2022 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 Corruíra - Vila Real - Borato, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 513/2022 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 Carlos Frederico Margraf e  Marine Ribas, situadas no Jd. Mezzomo, no Plano de Pavimentação 

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

  

Nº 514/2022 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 Avenida Noroeste - Vila Borato, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 515/2022 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 São José dos Pinhais, Vila Cipa, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 516/2022 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 Estanislau Zambrucki - Chapada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 517/2022 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 



 

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

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

da Rua Coronel Vivida, Rua Mandaguaçu, Rua União da Vitória e Rua Itambaracá - Vila Cipa, Oficinas, no 

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

  

Nº 518/2022 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 Júlio César Barbosa - Santa Paula, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 519/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a remoção ou nivelamento  da sujeira 

de matos, capim, etc  que foi deixada após a limpeza dos passeios na Região do Amália pela equipe da Divisão 

de Viação. 

  

Nº 520/2022 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 Hamilton Volpi, Rua Leonora Staciaki, Rua Sofia Misiak, Rua Bom Jardim, Rua Adelino Jose Rigoni, 

Rua Emilia Mendes Machado, Rua Badi Miguel Esperidião, Rua Anibaldo Maria Rodrigues e Rua Francisco 

Galvão, situadas no Jardim Planalto, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 521/2022 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 Nito Manuel Gutochi no  Pq Tarobá. 

  

Nº 522/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de cobertura nos pontos 

de ônibus da Avenida Frederico Constante Degraf, Chapada, mais precisamente em frente ao pátio da Retimaq. 

  

Nº 523/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, patrolamento e cascalhamento e manilhamento para galerias 

de águas pluviais para a Rua Alceu Dejar Marques, no Bairro da Ronda. 

  

Nº 524/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para adequação de escoamento de águas de chuva, 

limpeza de terreno localizado á Rua Arichernes Carlos Gobbo, ao lado do nº 183 no Bairro Neves. 
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Nº 525/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, readequação da sinalização, tanto verticais quanto horizontais, 

no acesso de entrada aos Núcleos habitacionais Vila Romana e Santa Edwiges para a Rua Antonina Szathowski, 

no bairro da Chapada. 

  

Nº 526/2022 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 limpeza do pátio da 

Associação de Moradores do Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

  

Nº 527/2022 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 uma  limpeza na lateral da 

rua Antônio Malaquias esquina com a rua José Antunes Mendes, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.

  

  

Nº 528/2022 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 a pavimentação na Rua Teixeira de 

Macedo, 739, no bairro Uvaranas. 

Total de Indicações Aprovadas – 82 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 5 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 3 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 45 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 8 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 13 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 2 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 3 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 

 

________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 11 de março de 2.022. 
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Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 
                 Presidente                                                 1º Secretário 

  
 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Concede a palavra ao vereador Geraldo Stocco (PSB), comenta que 

como a casa é democrática e toda a imprensa e população ouve comentaram alguns vereadores que nunca existiu 

chance do JEM não acontecer o que é mentira, em diversas reportagens essa notícia foi veiculada e no dia 4 de 

março no G1 possui nota da prefeitura informando sobre não realizar JEM, não enviar atletas para Jogos da 

Juventude e Jogos Abertos, o JEM a população conseguiu reverter porem todas as seleções dos Jogos da 

Juventude e Jogos Abertos do Paraná, não poderão competir esse ano por que a prefeita não quis, que tentaram 

buscar soluções para esses casos e não conseguiram mas o JEM foi revertido pela mobilização que a cidade toda 

fez, comenta que criticam quando tem que criticar e que foram eleitos e são adultos para entender críticas, e 

foram buscar soluções, não apenas criticam, reforça que o secretário de esportes tem uma equipe fantástica, mas 

a secretaria precisa demais investimentos e que está lutando para que seu orçamento aumente, comenta nunca 

ter ofendido a prefeita ou o prefeito Marcelo Rangel, mas sempre criticou sua gestão. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Comenta que o presidente sempre inicia 

a sessão com a benção de Deus, que o Estado é laico mas a maioria das pessoas são cristãos, que a bíblia é o 

livro que fala com o coração do homem, pede compressão e se alegra quando as palavras de Deus acalmam o 

coração, cita Timoteo 3:16, que a bíblia acolhe todos, e que continuarão falando a palavra de Deus, comenta 

estar preocupados com a segurança nos terminais de ônibus e pede mais segurança, repudia tido que fere a 

caminhada cristã sobre a terra. 
VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que hoje completam 4 anos desde a execução de Marielle 

Franco e seu motorista, a quatro anos Marielle Franco deixava a Casa das Pretas, local onde tinha mediado atividade com 

jovens negras, sendo então seguida por um carro, que por volta das 21:30 horas um veículo faz 13 disparos tendo a Marielle 

levado 5 tiros na cabeça e seu motorista 3 tiros nas costas, ambos morreram no local, comenta que Marielle era mulher 

negra, mãe bissexual, cria da favela e defensora dos Direitos Humanos e não teve medo de  enfrentar a milicia e realizar 

ações comunitárias em territórios dominados, era e é a força da mulher negra da periferia e após 4 anos não se sabe quem 

foi o mandante do crime, que a execução e falta de celeridade do processo demonstra a falha da democracia brasileira, que 

defender direitos humanos no Brasil é perigoso, e que lutar por justiça de Marielle franco é lutar contra a ideologia da 

extrema direita que tem como objetivo a exterminação de seus opositores, critica expressões dessa ideologia podre 

manifestada pelo atual presidente da república, que lutar por justiça é lutar pela vida daqueles que trabalham por uma 

sociedade justa, reforça ser vergonhoso não ter a resposta sobre esse caso. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

2&dtReuniao=14/03/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA OCTOGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA QUATORZE DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (XVII 

LEGISLATURA) 

               Aos quatorze 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” - 
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Terceiro Secretário, se fazendo presentes os Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, Ede 

Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, 

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. À hora regimental, o Senhor Presidente 

considerou abertos os trabalhos do dia, colocando em 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 16/22 (Projeto de Lei nº 36/22), altera a Lei nº 6.180, de 22/06/1999, 

conforme especifica. Mensagem nº 18/22 (Projeto de Lei nº 37/22), altera a Lei nº 9.603, de 30/06/2008. 

Mensagem nº 17/22 (Projeto de Lei nº 38/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no 

valor de R$ 1.090.000,00, e dá outras providências. Of. Nº 207/GP, em atendimento ao Requerimento nº 14/22, 

de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 230/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 3/22, de autoria do 

Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 233/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 5/22, de autoria da Vereadora 

Joce Canto. Of. Nº 234/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 9/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. Nº 235/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 10/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 

236/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 20/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 237/22-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 25/22, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. Nº 249/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 27/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 259/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 31/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 269/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 21/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 270/22-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 8/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 271/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 7/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 273/22-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 2/22, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 274/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 15/22, 

de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. Nº 282/22-GP, solicitando a dilação do prazo por igual período a 

contar da data do recebimento deste, para atender ao disposto no Requerimento nº 11/22. Colocado o teor do 

ofício em epígrafe em discussão e votação, o mesmo foi aprovado. Of. Nº 283/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 12/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 284/22-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 13/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 165/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 155/21, de 

autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. Nº 217/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 299/21, de autoria 

dos Vereadores Ede Pimentel e Felipe Passos. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Projeto de 

Lei nº 33/22, dispõe sobre a concessão de isenção permanente do pagamento de Imposto Predial e Territorial 

Urbano (IPTU) para templos religiosos após o pagamento durante 05 (cinco) anos consecutivos do imposto 

citado. DO VEREADOR DR. ERICK - Projeto de Lei nº 34/22, promove alterações na Lei nº 14.101, de 

18/11/2021, conforme especifica. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 35/22, concede Título 

de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Doutor CARLOS LOPATIUK. DO VEREADOR GERALDO 

STOCCO - Moção de Apelo nº 66/22, dirigida a Mesa Executiva da Câmara Municipal de Ponta Grossa, para 

que seja criado nas dependências da Câmara Municipal, uma galeria das mulheres vereadoras, com quadros de 

todas as mulheres que já ocuparam cadeiras no Legislativo pontagrossensse. DA VEREADORA JOSI DO 

COLETIVO - Moção de Apelo nº 67/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para 

que Sua Excelência gestione, junto aos órgãos competentes a busca ativa para inclusão de famílias no Cadastro 

Único. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 68/22, a ser encaminhada à 

profissional de serviço social PAMELA PELINSKI devido ao excelente trabalho prestado no Centro de 

Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 69/22, a ser encaminhada à 

profissional de odontologia POLYANNA DE ALMEIDA RIBEIRO devido ao excelente trabalho prestado no 

Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 70/22, a ser encaminhada 

à profissional de odontologia THAMIRIS KANASH devido ao excelente trabalho prestado no Centro de 

Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 71/22, a ser encaminhada ao 

profissional de medicina veterinária VITOR B. SUSS devido ao excelente trabalho prestado no Centro de 

Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 72/22, a ser encaminhada à 

profissional de enfermagem VITORIA GEOVANNA ALVES PEDROSO devido ao excelente trabalho prestado 

no Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 73/22, a ser 
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encaminhada ao profissional de enfermagem WENDELL CANDIDO BUENO devido ao excelente trabalho 

prestado no Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 74/22, a ser 

encaminhada à profissional de fisioterapia AMANDA CASTRO devido ao excelente trabalho prestado no Centro 

de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 75/22, a ser encaminhada à 

profissional de psicologia DEBORA SCHONE devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento 

de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 76/22, a ser encaminhada à profissional de 

odontologia ELEN DAIANA BORAKOWSKI devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento 

de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 77/22, a ser encaminhada ao profissional de 

odontologia DALTON D. TAKATSUKI devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de 

Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 78/22, a ser encaminhada ao profissional de 

odontologia DALTON D. TAKATSUKI devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de 

Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 79/22, a ser encaminhada à profissional de 

enfermagem EVEN MACHINSKI devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de Sintomas 

Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 80/22, a ser encaminhada ao profissional de educação física 

GUILHERME J. PSZEDUMECK devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de Sintomas 

Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 81/22, a ser encaminhada ao profissional de psicologia 

LEONARDO FCO DOS SANTOS devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de 

Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 82/22, a ser encaminhada ao profissional de 

enfermagem LINCOLN M. CARDOSO devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de 

Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 83/22, a ser encaminhada à profissional de 

enfermagem LOHANA T. DE S. PROCHNO devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento 

de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 84/22, a ser encaminhada à profissional de 

educação física MARIANNA P. MANTOVANI devido ao excelente trabalho prestado no Centro de 

Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 85/22, a ser encaminhada à 

profissional de farmácia AMANDA DE MORAES devido ao excelente trabalho prestado no Centro de 

Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 86/22, a ser encaminhada à 

profissional de farmácia ISABELLA MILLEO devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento 

de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 87/22, a ser encaminhada à profissional de 

nutrição JHENYFER AP. BABY DA LUZ devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de 

Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 88/22, a ser encaminhada à profissional de farmácia 

LESLYN AP. SILVA devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de Sintomas 

Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 89/22, a ser encaminhada à profissional de farmácia 

MAYNARA RONCOSKI DE ASSIS devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de 

Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 90/22, a ser encaminhada à profissional de educação 

física BRUNA MEZZOMO BEJES devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de 

Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 91/22, a ser encaminhada ao profissional da Guarda 

Civil Municipal ADEMIR MARCONDES DOS SANTOS devido ao excelente trabalho prestado na cidade de 

Ponta Grossa / PR. Moção de Aplauso nº 92/22, a ser encaminhada ao profissional FABIO PACHECO devido 

ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de 

Aplauso nº 93/22, a ser encaminhada ao profissional SAMUEL AUGUSTO TUREK devido ao excelente 

trabalho prestado no Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 

94/22, a ser encaminhada ao profissional REGINALDO JESUS devido ao excelente trabalho prestado no Centro 

de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 95/22, a ser encaminhada à 

profissional de enfermagem ANA CECILIA MACHADO devido ao excelente trabalho prestado no Centro de 

Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 96/22, a ser encaminhada à 

profissional de enfermagem VINICIUS PABLO DOS SANTOS devido ao excelente trabalho prestado no Centro 

de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 97/22, a ser encaminhada à 

profissional de enfermagem ANGELA BONZANINI devido ao excelente trabalho prestado no Centro de 

Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 98/22, a ser encaminhada à 

profissional de enfermagem FERNANDA SABRINI F. FIGUEIREDO devido ao excelente trabalho prestado no 
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Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 99/22, a ser encaminhada 

à profissional de enfermagem ELENIZE CARVALHO devido ao excelente trabalho prestado no Centro de 

Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 100/22, a ser encaminhada à 

profissional de enfermagem MARCELA BUENO DE CAMARGO AQUINO devido ao excelente trabalho 

prestado no Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 101/22, a 

ser encaminhada à profissional de enfermagem DALISE FAVORETO TULLIO devido ao excelente trabalho 

prestado no Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 102/22, a 

ser encaminhada à profissional de enfermagem DALISE FAVORETO TULLIO devido ao excelente trabalho 

prestado no Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 103/22, a 

ser encaminhada à zeladora CLEIDE PIRES DE OLIVEIRA devido ao excelente trabalho prestado no Centro 

de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 104/22, a ser encaminhada à 

zeladora ALINE DE OLIVEIRA devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de Sintomas 

Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 105/22, a ser encaminhada à zeladora LILIANE 

APARECIDA TEIXEIRA DO NASCIMENTO devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento 

de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 106/22, a ser encaminhada à ACS IEDA 

ROSANA LERNER devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios 

Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 107/22, a ser encaminhada à ACS NELSI APARECIDA DO AMARAL 

devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. 

Moção de Aplauso nº 108/22, a ser encaminhada à ACS DENISE TATIANE MARTINS SIKORSKI devido ao 

excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de 

Aplauso nº 109/22, a ser encaminhada ao profissional médico ANANDA ROCHA DE OLIVEIRA devido ao 

excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de 

Aplauso nº 110/22, a ser encaminhada ao profissional médico KARLA KAROLYNE ALEXANDRE 

OLIVEIRA devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar 

Pereira. Moção de Aplauso nº 111/22, a ser encaminhada ao profissional médico MATHEUS FERNANDO 

RIETTER RENTINO FERREIRA devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de Sintomas 

Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 112/22, a ser encaminhada ao profissional médico PLINIO 

HENRIQUE CZARINO devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de Sintomas 

Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 113/22, a ser encaminhada ao profissional médico JACKSON 

DANVLEI BALBINAT devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de Sintomas 

Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 114/22, a ser encaminhada à profissional de farmácia 

FLAVIA DE BRITO PEDROSO devido ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de Sintomas 

Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 115/22, a ser encaminhada à profissional auxiliar de farmácia 

JULIANE APARECIDA DE JESUS MACHADO devido ao excelente trabalho prestado no Centro de 

Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 116/22, a ser encaminhada à 

presidente VIVIANE ALEXIO DE PAULA XAVIER devido ao excelente trabalho prestado no Centro de 

Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. Moção de Aplauso nº 117/22, a ser encaminhada ao 

profissional da Guarda Civil Municipal GILSON ANDRE DA LUZ devido ao excelente trabalho prestado na 

cidade de Ponta Grossa / PR. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Apelo nº 118/22, à 

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

competente (PROCON) para determinar que o mesmo realize intensa fiscalização nos postos de combustíveis 

do município, vez que o aumento anunciado pela PETROBRAS  em 10 de março de 2022 apenas tem validade 

para as distribuidoras  e  somente passa a viger   a partir de 11 de março de 2022, mas os postos da cidade já 

aumentaram o valor  nesta data. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Apelo nº 119/22, à 

Excelentíssima Sra. Prefeita Municipal Elizabeth Silveira Schmidt, para que torne facultativo o uso de máscaras 

faciais no Município, num primeiro momento, em espaços externos. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO - Moção de Aplauso nº 120/22, a ser encaminhada ao profissional médico FILIPE PRESUTTO devido 

ao excelente trabalho prestado no Centro de Atendimento de Sintomas Respiratórios Oscar Pereira. DO 

VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Moção de Apelo nº 121/22, dirigida a Excelentíssima Prefeita 

Municipal, Senhora ELIZABETH SILVEIRA SCHMITD, para que determine aos órgãos competentes desta 
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administração, objetivando a flexibilidade do uso da máscara em locais abertos para prática esportiva e 

academias de ginástica, observando as boas praticas de distanciamento. DA VEREADORA MISSIONÁRIA 

ADRIANA - Moção de Apelo nº 122/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para 

que Sua Excelência gestione junto aos órgãos  competentes  no  sentido de determinar seja  intensificada a 

segurança nos terminais de ônibus da cidade, haja vista episódios de violência nos mesmos. Finda a leitura do 

Expediente, deram-se início às manifestações da COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - Com a palavra os 

Vereadores: JOCE CANTO: Para comunicar a todos a respeito do repasse de emenda parlamentar por parte da 

Deputada Estadual Mabel Canto, no valor de trezentos e quarenta mil reais, destinado a aquisição de duas 

ambulâncias para nossa cidade, estando já à disposição na conta da Prefeitura Municipal, ressaltando que mesmo 

não sendo a indicada para ser mandatária da cidade, porém a parlamentar da Assembléia Legislativa  mais votada 

em Ponta Grossa, traz recursos para o município. Lembrou haver solicitado preferencialmente uma dessas 

ambulâncias para ser colocada à disposição do Distrito de Guaragi, juntamente com o seu suplente, Vereador 

Valdir, que atuou por um mês ocupando sua cadeira e a líder comunitária Fran, daquele Distrito, em vista à 

demora do atendimento prestado àquela população quando necessita. Em aparte, o Vereador Paulo Balansin 

cumprimentou o trabalho da Deputada Mabel Canto, destacando estar realizando seu mandato com muito 

empenho, independentemente de partido político, lembrando que na última sexta-feira amigos seus ficaram à 

espera de ambulância junto à UPA por seis horas, justificando essa importante doação de recursos, através de 

emenda parlamentar. Parabenizou também a oradora pela sua atuação nesta Casa. Retomando a palavra, 

Vereadora Joce Canto relatou que a Deputada Mabel Canto trouxe recursos à cidade da ordem de dezoito milhões 

de reais em emendas, dessas destinadas quase dois milhões e meio para aquisição de equipamentos à Maternidade 

do Hospital Regional e ainda outros recursos para educação, esporte, segurança, infra-estrutura e também via 

prefeitura como as duas ambulâncias citadas, agradecendo pelo trabalho da parlamentar em prol de Ponta Grossa 

e região. VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO: Para discorrer sobre os seguintes assuntos: Comentou 

primeiramente que no último dia doze, sábado, foi interditado o centro cirúrgico do Pronto Socorro, vendo mais 

munícipes encontrando dificuldades para realizar pequenas cirurgias e agora mais um ponto fechado para a 

população, tendo certeza, no entanto, que o departamento competente da municipalidade tomará as devidas 

providências com vistas a sanar essa situação, relatando que a Vigilância Sanitária se fez presente no local, 

havendo lacrado o referido centro. Em aparte, o Vereador Divo, esclareceu já haver solicitação da Secretaria de 

Saúde à empresa contratada para solucionar o problema, com os devidos reparos no telhado. Seguindo, Vereador 

Léo prestou notícia da abertura de mais quinze postos de pronto atendimento na cidade, onde tem recebido 

reclamações quanto à espera de receita de remédios controlados, onde a pessoa necessitada entrega sua carteira, 

pede e a unidade de saúde solicita o prazo de quinze dias para que seja confeccionada, vendo grande dificuldade 

à essa população que não pode ficar sem o medicamento. Nesse sentido disse que estará entrando em contato 

com o Secretário de Saúde do Município, no sentido de que tome as devidas providências objetivando dar 

agilidade nesse atendimento. Somou também em aparte, o Vereador Celso Cieslak, concordando com o orador, 

ressaltando haver muita reclamação em que a pessoa às vezes não tem condições de se dirigir até o local e 

encontra esse prazo alongado para ser atendido, destacando que muitos funcionários não estão contentes com 

seu trabalho e atendem muito mal a população. Comunicou ainda que é membro da Comissão de Saúde nesta 

Casa, entendendo que deva ser cobrada diferentemente essa situação, com uma equipe que atendesse toda a 

população de maneira condizente. Léo Farmacêutico seguiu comentando a respeito da grande demora para 

realização de consultas seletivas, onde tem marcado a referida reunião com Dr. Rodrigo Manjabosco, Secretário 

de Saúde e estará expondo essa situação, tendo certeza que olhará para esses apontamentos que está realizando 

nesta Casa. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para comentar a respeito do piso salarial das professoras e 

professores da cidade, lembrando do movimento histórico ocorrido semana passada com paralisação séria e 

intensa. Parabenizou a todos que se fizeram presente, expostos às intempéries, sabendo que sofreram retaliações, 

ameaças, porém estavam lutando por algo extremamente justo, onde agora aguardam resposta positiva da 

Prefeitura Municipal quanto ao reajuste de seus vencimentos. Em aparte, a Vereadora Josi do Coletivo se 

manifestou dizendo estar vestida de preto em razão de desejar saber “Quem mandou matar Marielle Franco” à 

quatro anos e também em face de não existir garantia do piso  salarial da classe de professores, onde por 

convicção e luto assim se veste em consideração aos mesmos. Disse que esteve conversando com a Secretária 
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de Educação Simone onde percebe grande vontade em acertar, em especial à educação através do ensino integral, 

com uma série de planos, porém não podem esquecer que a base de tudo é o professor, não acontecendo nada de 

bonito e extraordinário se esse não for valorizado. Assim clamou mais uma vez à prefeita, dizendo que o mínimo 

que deve fazer é atender a reivindicação do piso salarial da categoria. Estará essa semana lutando por essa 

resposta positiva da mesma. Seguindo, Geraldo Stocco disse concordar plenamente com a Vereadora sabendo 

da boa intenção da Secretária de Educação, porém precisam também da boa intenção da prefeita da cidade. 

Seguindo, disse que durante a paralisação, conheceu realidade triste das escolas, onde falta material, valorização 

tanto da estrutura física quanto de pessoal, necessitando valorizar os professores e servidores para que o serviço 

aconteça com qualidade e cada vez mais as crianças sejam ensinadas, onde os profissionais fazem todo o esforço 

para atender da melhor maneira possível. Outro assunto, para comentar a respeito do esporte no município, 

ficando sabendo semanas passadas, que a prefeita declarou que não realizaria os Jogos Estudantis Municipais 

por conta de falta de verbas, considerando um absurdo o que estava acontecendo, onde soube dessa realidade, 

dizendo que muitos professores e profissionais de educação física o procuraram para conversa, também outros 

vereadores, indignados com a não realização dos jogos e por conta disso realizaram audiência pública, 

convocando as pessoas que relataram da importância da realização dos JEMs. Relatou que após ouvidos todos 

os representantes, disse que minutos antes da realização da audiência, ouviu-se a notícia que haveriam os 

referidos jogos, talvez por medo da mobilização de pessoas interessadas. Parabenizou a todos que se 

mobilizaram, citando que se não fossem os mesmos, a prefeita não mudaria de idéia. Agradeceu pelas presenças 

dos Vereadores Ede, Izaias e representantes do Vereador Celso Cieslak e do Vereador Filipe Chociai, dizendo 

que uma das demandas foi a realização de alguns requerimentos, mas a pedido de todas as pessoas presentes, foi 

solicitada a realização de uma Frente Parlamentar em defesa do esporte, onde estará assinando primeiramente 

convidando a todos os demais parlamentares a apoiarem, esperando protocolar ainda nesta data para dar resposta 

à população e assim saberem que nesta Casa os vereadores defendem o esporte na cidade. VEREADOR 

LEANDRO BIANCO: Lembrou que na última semana foi atacado por uma vereadora que também promoveu 

ataques a outra vereadora do Bloco Cristão, falando que os seus projetos são uma vergonha à cidade. Nesse 

sentido disse que vergonha Ponta Grossa passou em novembro de 2.020 quando elegeu nesta cidade uma cadeira 

para o partido PSOL, destacando que se projeto para defender família é considerado vergonha, quer passar muito 

disso até o final de seu mandato, onde não irá se intimidar por gritos e outras postagens nas redes sociais, como 

os que os assessores da referida parlamentar fez, o chamando de inútil, dizendo que inútil é ficar apontando o 

problema sem apresentar uma solução, onde estão lutando para solucionar os problemas da cidade, não apenas 

apontá-los. Relatou que esteve na última quarta-feira no Palácio Iguaçu, onde o governador assinou algumas 

emendas apresentadas por deputados e a seu pedido, o Deputado Alexandre Amaro destinou cento e setenta mil 

reais para repasse de mais uma ambulância para o município e mais cento e cinqüenta mil reais para reforma da 

UBS Antonio Saliba. Na sexta feira entregou para a Prefeita Elizabeth, também para a Secretária de Segurança 

Tânia e comandante da Guarda Maribel ofício da indicação de quinhentos mil reais em emenda para compra de 

armamento para a Guarda Municipal, destacando que isso sim é contribuir com o Município, não apenas com 

falácias, mas atitudes que irão trazer benefícios para a população. Outro assunto, para falar que apresentou moção 

de apelo à Prefeita, sabendo que estará sendo discutida à alguns dias na ALEP - Assembléia Legislativa do 

Estado do Paraná, a questão do uso facultativo de máscara em locais abertos, porém fez apelo à Prefeita para que 

torne esse uso facultativo em locais abertos do Município, uma vez que já está acontecendo em diversas cidades 

país afora. Último assunto, para falar a respeito das ofensas que a prefeita tem sofrido nos últimos dias, 

entendendo normal existir oposição, fazendo parte, porém entende que deva ser exercida com respeito e não com 

ataques e agressões. Pensando o que motiva uma pessoa ter um discurso assim tão raivoso contra a prefeita, para 

saber o que de fato a mandatária fez para merecer tanto ódio e agressões, concluiu que apenas ganhou as eleições, 

mas parabenizou-a pela coragem em estar lutando pela cidade, dentro do possível tendo feito o melhor para 

atender as necessidades do povo pontagrossense, destacando que existem providências que não cabem ao 

vereador - quem dera pudessem assinar aumento a todos os professores - porém podem contribuir com discussões 

e diálogos, é o que tem feito. VEREADOR JULIO KÜLLER: Citou do Livro do Profeta Isaias 41,10: “Não 

temas porque eu estou contigo, sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo 

e te sustento com a destra da minha justiça”. Relatou os sérios problemas que o município enfrenta com relação 
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à criança que precisa de neurologia, dizendo ser importante que a municipalidade se posicione nesse sentido. 

Disse ser importante que possam encontrar uma saída, tendo conhecimento que alguns vereadores, como 

Leandro Bianco destinou quase toda sua emenda impositiva de saúde para que essas filas andassem, assim como 

os Vereadores Divo e Joce Canto, porém percebe que não sai do lugar, tendo entendido no passado que teriam 

que fazer parte de consórcio as contratações desses profissionais especializados, estando já no mês de março, 

segunda quinzena e não há resposta, onde as crianças continuam tendo suas dificuldades com convulsões, 

aquisições de remédios e exames, desejando uma posição do Secretário Manjabosco. Entende a necessidade de 

revisar isso e o município tem responsabilidade sim, onde irá cobrar, não sendo possível que mães vão trocar 

receitas nos postos por não ter atendimento qualificado especial. Outro assunto, para falar de notícia que o 

Município está iniciando as obras do condomínio residencial dos idosos no Jardim Pontagrossense, ficando feliz 

por isso, lembrando que muitos projetos do Programa Minha Casa, Minha Vida vieram através do governo do 

PT - Partido dos Trabalhadores e de projetos implantados pelo então Prefeito Pedro Wosgrau Filho, colocando 

que depois que assumiu Marcelo Rangel, foi realizada somente a entrega de loteamentos que até então tinham 

sido feitos. Assim cumprimentou o Governo Municipal que está atendo às necessidades do idoso, assunto que 

deverá ser também tratado nesta Casa, visto o envelhecimento da população brasileira e por conseqüência dos 

pontagrossenses. Comentou a respeito da linha de raciocínio do Vereador Leandro Bianco: “Quanto pior, 

melhor”, dizendo que devem tomar muito cuidado em culpar sempre alguém sem fazer exame de consciência. 

Disse que quando recebeu a carta dos vereadores Geraldo, Ede e Izaias falando sobre a audiência pública 

realizada na Casa na semana passada, se dirigiu até a prefeitura para perguntar se existia o cancelamento dos 

JEMs, sabendo que nunca existiu, a prefeita não colocou em nenhum órgão oficial que não faria, nem postergaria, 

dizendo ser importante tomar cuidado com relação à essas situações. Informou que acabou de assinar sua 

nomeação ao bloco de esportes que será formado na Casa, por ser favorável, desejando lutar junto com os 

mesmos, porém disse que deve se ter cuidado em apontar o dedo, mas ser solícito, tentar dar respaldo para que 

a prefeita realize um bom governo, com trabalho de sustentação. Tem que ter diálogo, através deste se chega a 

um denominador comum em detrimento da população. Em aparte, se manifestou a Vereadora Joce Canto dizendo 

que da sua parte não existe questão do quanto pior, melhor, acreditando que todos estão na Casa pelo bem da 

população. Parabenizou a Senhora Prefeita Municipal, ao Secretário Rodrigo Manjabosco e Secretária de 

Educação Simone Neves por uma ação conjunta que estão realizando na verificação das carteiras de vacinação 

das crianças, lembrando existir recomendação do Ministério Público nesse sentido. Seguindo, disse que aquilo 

que vem sendo apontado na Casa, entende que é para melhorar o atendimento à população, parabenizando o 

orador pela sua fala, se colocando à disposição para trazer o melhor para o povo. Finalizando, Julio Küller 

parabenizou a Deputada Mabel Canto pelos investimentos na cidade e Aliel Machado que destina mais seiscentos 

e cinqüenta mil reais para cinco instituições que serão agraciadas num primeiro momento e mais cinco num 

segundo momento, que cuidam de pessoa com deficiência, dizendo que o mesmo sempre foi sensível a esta causa 

da qual tem batalhado, destacando que as entidades que cuidam das pessoas com deficiência terão investimentos 

vindos de Brasília. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Iniciou falando a respeito da importância que tem o 

diálogo e debate, frisando o respeito que tem com a prefeita, seus secretários diretores, e pares desta Casa, onde 

sempre procura falar de governo, atos e fatos e nunca de pessoas, cujo rancor pessoal tem que ficar de fora deste 

Legislativo. Lembrou que quando estão investidos na função de legislar, precisam aprovar as demandas do Poder 

Executivo que sejam importantes e desaprovar as que entendem não serem. Quando efetuam cobranças, estão 

fazendo essas com o Chefe do Poder Executivo, como representante da população e não de forma pessoal. 

Recordou que em campanha a mandatária comunicava que iria realizar cem por cento de obras de asfaltamento 

na cidade, entendendo ser impossível acontecer - quando o ódio e rancor extrapolam o diálogo e debate, perde-

se a razão, de sua parte não tem isso. Indagou: Quem não está vendo que a população está sofrendo com obras 

paradas? Quem não está vendo que a população está sofrendo com a saúde que está com um terço dos postos 

fechados, faltando medicamentos, profissionais médicos, infra-estrutura em todos os bairros da cidade? Quem 

não está vendo, por exemplo, algumas atitudes que entende não ser pertinentes, que é extinguir uma autarquia, 

acabar com uma empresa de economia mixta, como o caso da PROLAR e CPS, sendo situações que merecem 

sim o debate, apontamentos e com que estabeleçam diálogo e possam dar contribuição. Lembrou haver circulado 

na mídia notícia importante que extrapola os limites da competência municipal, que é a volta do atendimento 
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presencial no INSS, onde contemplará as pessoas não tinham portas para ser atendidas, seja para perícia médica, 

buscar o seu benefício, para simples atendimento. Ficou feliz em ver circular esse atendimento nos noticiários. 

Outra situação que deixou preocupado, o fato da licitação para contração de nova empresa para operar o ESTAR 

DIGITAL, lembrando todos os problemas da empresa contratada para operar causou para o Município, com 

inúmeros prejuízos, cometendo inúmeras irregularidades, desvio de recursos públicos, falta de licitação, sendo 

situação que condena o governo municipal que realizou aditivo por um ano que estará vendo ao final deste mês. 

Disse que com a notícia da nova licitação, o preocupa porque não foi considerada a antiga empresa inidônea para 

ser contratada a prestar serviço público. Lembrou que a questão da legalidade está sendo deixada de lado, não 

concordando com isso. Outra situação que o preocupa, ressaltando que a imprensa presta grande papel, trazendo 

à tona aquilo que muitas vezes está na cabeça dos governantes e não sabem, assim, disse que não precisam 

esperar que seja publicado no DOM da união, dos estados e do município para que tomem providência, 

necessitando estarem na retaguarda e nesse aspecto a imprensa faz papel preponderante, relevante quando traz a 

notícia e essa não sai do nada - vai lá e diz que a prefeita não tinha intenção em realizar os JEMs este ano por 

questão de economia, assim tem que entender que isso é viável, não precisando esperar acontecer para tomar 

providência. Lembrou que realizaram audiência pública para discutir as demandas do esporte na cidade de Ponta 

Grossa, dar voz para a população, já que não tem oportunidade de ir à mesma, considerando importante o debate 

e a imprensa, dizendo ser salutar a criação da Frente Parlamentar do Esporte nesta Casa, coisa que as pessoas 

ligadas vêm cobrando de anos na cidade. Irá continuar lutando e defendendo que o esporte seja reconhecido em 

todos os cantos da cidade. Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA 

- EM DISCUSSÃO ÚNICA - VETO PARCIAL À LEI Nº 14.157 (Incisos I e II do Art. 45-K): REJEITADO, 

com os votos contrários dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Dr. Erick, Ede Pimentel, Filipe Chociai, Geraldo 

Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor 

Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. Votaram favoravelmente os Vereadores Celso Cieslak, Divo, Joce Canto, Josi 

do Coletivo, Julio Küller e Leandro Bianco. Foi ainda aprovada a justificativa de ausência da votação do 

Vereador Felipe Passos, por estar prestando atendimento parlamentar em seu gabinete. EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 168/21 (Vereador Julio Küller), promove alteração na Lei nº 13.617, de 

16/12/2019, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 

Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, 

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

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

Vereador Felipe Passos. 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: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

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

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

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

justificada da votação do Vereador Felipe Passos. 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 

LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo 

Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registrados os votos contrários dos Vereadores Celso Cieslak e Josi do 

Coletivo e ainda a ausência justificada da votação do Vereador Felipe Passos. Ainda ao referido projeto, o 

Vereador Celso Cieslak elaborou pedido, solicitando a sua retirada para vistas, por cinco dias, cuja reivindicação 

foi REJEITADA, com votos contrários dos Vereadores Divo, Ede Pimentel, Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, 

Julio Küller, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. Votaram 

favoravelmente à solicitação de vistas os Vereadores Celso Cieslak, Dr. Erick, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 

Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo e Leandro Bianco. Fica registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Felipe Passos. PROJETO DE LEI Nº 293/21 (Vereador Dr. Erick), concede Título de Cidadão 

Honorário de Ponta Grossa ao Doutor FRANCISCO RAEVAN CARVALHO SANTOS: APROVADO, com 



 

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

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

votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede 

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

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

Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Felipe Passos. PROJETO DE LEI Nº 

6/22 (Poder Executivo), acrescenta meta ao Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 

de 2.022 - Lei nº 14.062, de 20/09/2021, e no Anexo da Lei nº 14.021, de 28/07/2021 - Plano Plurianual - PPA, 

conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, 

Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, 

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

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

EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 56/22, do Vereador Filipe Chociai; 57, 58, 

59/22, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 60, 61/22, do Vereador Julio Küller; 62, 64, 65/22, da Vereadora 

Missionária Adriana; 63/22, dos Vereadores Geraldo Stocco, Joce Canto e Josi do Coletivo, e Indicações nºs 

447, 458, 526, 527/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 449, 519, 521/22, do Vereador Leandro Bianco; 450, 

451, 453, 460, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 490, 492, 

493, 494 496, 600, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 522/22, 

da Vereadora Joce Canto; 452, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505/22, do Vereador Filipe Chociai; 454, 455, 456, 

459, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 487, 488/22, do Vereador Julio Küller; 457/22, do Vereador Dr. Erick; 

461/22, do Vereador Ede Pimentel; 486, 498/22, do Vereador Celso Cieslak; 523, 524, 525/22, da Vereadora 

Missionária Adriana; 528/22, do Vereador Dr. Zeca. Fica consignada a manifestação da Vereadora Josi do 

Coletivo durante a discussão da Moção de Sugestão Legislativa nº 63/22, a pedido do Vereador Leandro Bianco, 

como segue: “... comissão cinqüenta por cento, vamos lá. Percebi na tarde de hoje que se falaram sobre tomar 

atitudes, não apenas apontar os problemas né? Tomar atitudes, né? E o que ser falaram na semana passada quando 

os servidores reivindicaram de forma justa a garantia da data base e os professores continuam aí exaustivamente 

debatendo acerca do piso. O que se alegou é que não há verba, não há como garantir esse reajuste, ok. Então 

vamos à sugestão, vamos reduzir cinqüenta por cento dos nossos cargos comissionados. Eu falo nossos enquanto 

vereadora, mas eu não tenho absolutamente nenhum cargo comissionado, nem na Prefeitura, nem na Câmara 

Municipal, indicado pela minha pessoa. Então nós temos assessores, mas não cargos, mas eu nunca negociei 

nada por esses cargos, absolutamente nada e por sinal até divido o meu salário com eles. Mas vamos economizar, 

vamos abrir mão, vamos parar de debater sobre essa questão de cargos comissionados. (Questão de Ordem, 

Vereador Leandro Bianco: Eu peço que conste em Ata a fala da Vereadora Josi do Coletivo, por favor, obrigado). 

Vamos abrir mão desses cargos comissionados, será uma economia suntuosa, gigantesca, e nós estamos 

apontando aí Senhor Vereador Julio Küller, estamos apontando uma sugestão para a nossa prefeita, né, 

considerando os cargos de concurso, mais cinqüenta por cento de comissionados, será uma ótima saída para a 

crise apontada pelo governo municipal. Então nós gostaríamos que fosse votado favorável a essa sugestão 

legislativa, justamente com os colegas Geraldo Stocco, Joce Canto, né, até agradeço por estar incluída, porque 

eu entendo que dar sugestões é cortar pela raís, né, colocar também aquilo que nos afeta. Então pode constar em 

Ata sim o que eu estou falando, nós sabemos muito bem que cargos comissionados aqui na Prefeitura Municipal 

de Ponta Grossa estão abusivos, Senhor Vereador, pode constar em Ata e até faço questão que conste, porque 

nós estamos aqui sugerindo para que sejam reduzidos para reduzir no caso, porque desde o início dessa tarde e 

de outras tardes da semana passada se falava apontem sugestões, estamos apontando sugestões para reduzirem 

os cargos, não estamos só apontando os problemas. Então vamos cortar pela raiz, era isso Senhor Presidente”. A 

Vereadora Joce Canto solicitou ao Senhor Presidente se possível, a colocação em pauta, na próxima sessão, do 

Projeto de Lei nº 240/21. Concluída a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO 

EXPEDIENTE - VEREADOR EDE PIMENTEL, passando ao Vereador Geraldo Stocco, que nesta oportunidade 

rebateu comentários de vereadores desta Casa, citando que nunca existiu chance dos JEMs nunca acontecer, 

dizendo ser mentira, lembrando de diversas reportagens que essa notícia foi veiculada, mas algo mais palpável 

ainda, lembrando que no dia quatro de março as redes sociais da TV Globo G1, em nota da prefeitura, essa 

alegaou não realizar os JEMs, não enviar os atletas para os Jogos da Juventude e Jogos Abertos. Destacou que a 

população conseguiu reverter, porém todas as seleções dos referidos jogos não irão competir esse ano porque a 
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prefeita não quis, onde tentou buscar soluções e não conseguiu, porém para os JEMs, fica feliz com a mobilização 

que foi feita na cidade inteira, tendo revertido essa situação. Esclareceu que as coisas não surgem de sua cabeça, 

sendo noticiadas, veiculadas, onde critica quando tem necessidade, tendo sido eleito e a partir do momento que 

está assumindo cargo, tem que ser adulto o suficiente para entender algumas críticas. A secretaria de esportes 

precisa de mais investimentos, onde ano que vem estará lutando para que o orçamento da mesma aumente, irá 

trabalhando e conversando com total responsabilidade, nunca tendo ofendido a pessoa da Prefeita Elizabeth e 

também do ex-prefeito Marcelo Rangel, afirmando no entanto que criticou por diversas vezes suas atitudes como 

gestores. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: Para fazer menção ao início de sessão, onde o presidente 

clama as bênçãos de deus, dizendo que o estado é laico, porém essa vereadora é cristã, assim como a maioria das 

pessoas no país e a Bíblia Sagrada é o “Livro dos Livros” nunca sai de moda, é algo que fala ao coração do 

homem. Assim pediu sempre a compreensão, dizendo que a Palavra de Deus acalenta a alma e acalma o coração 

aflito. Citou II, Timóteo 3,16, “toda escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para 

correção e instrução na justiça, para que o homem de deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra”. 

Irá continuar falando da palavra de Deus e abençoando os corações. Outro assunto para manifestar sua 

preocupação com a violência que está acontecendo nos terminais de ônibus, onde estará solicitando, através de 

indicação que seja reforçada a segurança, para garantir principalmente a integridade dos idosos e crianças. Deseja 

também manifestar seu repúdio a toda ao que ataca as crianças, ferindo a caminhada cristã sobre a terra. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para registrar esta data que completa quatro anos de execução da 

Vereadora Marielle Franco, juntamente com seu motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, a qual deixava 

a Casa das Pretas, local onde tinha mediado atividade com jovens negras, sendo então seguida por um veículo, 

por volta das vinte e uma horas e trinta minutos, na Rua Joaquim Palhares, no Estácio, esse automóvel emparelha 

com seu carro e faz treze disparos, sendo atingida com cinco tiros na cabeça e seu motorista levando ao menos 

três nas costas, ambos morrendo no local. Ressaltou se tratar de uma mulher negra, mãe bissexual, cria da Favela 

da Maré e defensora dos direitos humanos. Registrou que não teve medo de enfrentar a milícia e realizar ações 

comunitárias em territórios dominados por criminosos. Marielle era e continua sendo a força da mulher jovem e 

negra da periferia que se levanta contra as desigualdades presentes neste mundo, sua luta custou sua vida e 

mesmo após quatro anos não se sabe quem foi o mandante de sua execução. Está com o quinto delegado e em 

julho de 2021 a Promotoras Simone Sibílio e Letícia Emili deixaram a força-tarefa devido ao risco de 

interferência externa comprometerem as investigações. A execução de Marielle Franco e a falta de celeridade 

no processo que apuram os fatos só demonstram como a democracia é falha. Destacou que o Brasil ocupa o 

quarto lugar no ranking mundial de assassinatos de defensores e defensoras de direitos humanos. Quando lutam 

por justiça por Marielle Franco, também estão lutando contra a ideologia da extrema direita que tem como um 

dos seus objetivos a exterminação física de seus opositores. A sociedade brasileira e o mundo inteiro desejam 

saber quem mandou matar Marielle Franco? Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente 

encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia quatorze 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 quatorze de março de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 21 de março de 2.022. 
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