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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 21/03/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

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

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 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta sobre requerimento o qual obteve a resposta sobre a 

FUNEPO, que no dia 29 de janeiro de 2021 o governo da prefeita através da Controladoria Geral do Município 

promoveu uma auditoria na FUNEPO, para verificar as contas da fundação para apurar a situação do órgão, a 

auditoria foi concluída no dia 13 de julho de 2021, nove meses atras e teve como resultado uma penca de 

irregularidades, trata-se de um absurdo que esse governo tenta varrer para de baixo d tapete, comenta sobre as 

irregularidades apontadas, contratos não assinados pelo presidente da FUNEPO, dispensa de cobrança de jurus, 

ausência de emissão de notas fiscais, diversos contratos inadimplentes, ausência de lançamento de valores a 

receber na contabilidade da entidade, ausência de aditivos, distrato ou qualquer informação sobre 

cancelamentos por inadimplência, inconsistência em período de carência, notas fiscais emitidas em desacordo 

com o contrato, contrato sem previsão de valores a serem cobrados,  ausência de tabela de valores para 

prestação de serviços, divergência na ordem cronológica dos contratos, notas fiscais emitidas para contratos 

não apresentados, veiculação realizada sem apresentação de contrato, subcontratação de empresa pertencente 

a servidor público, pagamento de diárias para execução de contrato de vinculação, contratação de empresas 

sem certidão municipal, contrato realizado com pessoas físicas, erro na numeração dos contratos, realização de 
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termo de confissão de  dívida sem parecer jurídico, termo de confissão de dívida anterior a 2017 emitido por 

troca de cenário, ausência de rescisões antecipadas de contrato, contratação com empresa de servidor 

comissionado, questiona o motivo de esconder e não expor ao contribuinte e fechar a TV Educativa não é a 

saída para esconder todas essas irregularidades até porque quem fez isso foram os cargos em comissão que 

dirigiam a fundação, que hoje ira encaminhar essas irregularidades ao Ministério Público com a denúncia do 

material da auditoria e espera uma resposta do órgão sobre as irregularidades apontadas, diz não ao governo 

que deseja varrer a corrupção para baixo do tapete. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta em nome do mandato que parabeniza a luta dos 

professores de Ponta Grossa, que alcançaram a vitória, que a prefeita anunciou o pagamento do piso a partir de 

maio, e considera vitória para esses trabalhadores, comenta sobre o ensino da cidadania, comenta que a mais 

de um mês protocolou oficio junto ao gabinete da prefeita solicitando uma audiência com comissão formada  

por concelhos da FUNEPO, um dos encaminhamentos tido da audiência pública da TV Educativa, audiência 

que abordou o projeto de lei 339/2021 que retira recursos repassados a TV Educativa e o evento ocorreu em 

formato hibrido, onde nenhum representante do poder executivo municipal apareceu o que demonstra 

contradição sobre fala da prefeita na tribuna onde se coloca disposição de todos para o diálogo, comenta que 

após 31 dias não tiveram nenhum retorno, questiona sobre o dialogo prometido, e reforça apelo a prefeitura 

para que cumpra a promessa de estar aberta ao diálogo, comenta ser o mínimo quando a prefeita encampa um 

projeto que impacta significativamente o serviço e os servidores públicos do município, comenta sobre pratica 

de tomar decisões importantes dispensando o dialogo como foi visto em relação ao IPTU é típico de gestores 

autoritários que tem medo de lidar com as divergências políticas que são naturais, exige dialogo sobre a TV 

Educativa, e que a prefeita garantiu que haveria dialogo. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta sobre audiência pública com relação ao esporte na 

cidade, comenta que criaram a frente parlamentar em defesa do esporte na cidade e que será feito um grande 

trabalho pelo esporte, agradece aos vereadores que assinaram conjuntamente para que pudessem realizar a 

audiência pública no município, sugere sobre a possibilidade de realizar audiências públicas mais frequentes, 

comenta que foi através de uma audiência pública que conseguiram grandes conquistas para o esporte da cidade 

como o JEM acontecendo em outubro, parabeniza a secretaria de esportes por seu empenho e dedicação em 

relação a isso, comenta que recebeu um parecer contrário da comissão da justiça em projeto próprio, projeto 

que já foi aprovado em diversas cidades mas aqui existe uma infeliz decisão sobre os projetos, comenta sobre 

projeto para aumentar a participação popular na casa de leis, e infelizmente o mandato em sido barrado e não 

está conseguindo executar os projetos que as pessoas o trazem, pois a maioria dos projetos recebem das pessoas, 

que quando segura, trava ou barra os projetos estão barrando o mandato e tambem uma gama de pessoas que 

precisam daquele que as decisões tomadas afeta centenas de pessoas, comenta que seria interessante se a 

comissão de justiça fizesse a reunião aberta para que pudesse ver o debate, as conversas da comissão, para 

saber os fundamentos jurídicos de alguns parlamentares, pede sensibilidade para com os projetos que as 

apresentam através do mandato, comenta estar tentando criar a comissão permanente de participação popular 

que ainda está travado, comenta ter sido o primeiro projeto desse mandato, e mais de um ano se passou e ainda 

não existe nada nesse sentido e estão atrasando a cidade, e que espera que isso mude, comenta que todos os 

projetos são fundamentado juridicamente e que possuem respeito e zelo com isso e as justificativas que veem 

não vem de encontro com toda a técnica jurídica, e reforça pedido para que a comissão de justiça faça a 

comissão aberta ao público, que em várias câmaras e assembleia acontecem assim e não é escondido como 

muitas vezes fazem, comenta que recebeu o parecer contrário do projeto do cicloturismo nos campos gerais, 

projeto já aprovado em diversas cidades mas aqui parecem não querer que o turismo e ciclismo vão para frente 

na cidade. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta que hoje é o dia internacional da pessoa com Síndrome 

de Down, e comenta alguns itens da história da pessoa com deficiência, na Grécia antiga pessoas com 

deficiência eram abandonados para morrer, na Idade Média eram considerados bruxos ou resultados de 

bruxaria, na Alemanha Nazista 400 mil foram esterilizados e 250 mil mortos, a 2.550 anos foi encontrado o 

crânio de uma mulher que tinha Síndrome de Down, essas pessoas que possuem trissomia do cromossomo 21, 



 

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

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

tem sido fortalecido na busca por direitos principalmente graças as APAIs do Brasil, comenta que há diversas 

deficiência que acometem os filhos nascidos no mundo, e entre elas está o autismo, e fez estudo que em 1980 

uma a cada 2 mil crianças nascia com autismo, em 2013 uma 1 a cada  180 nascia com autismo, em 2018 uma 

a cada 44 nascia com autismo e continuando dessa forma em 2033 uma a cada 5 nascimentos nascerá autista, 

e questiona como o mundo est se preparando para receber essas pessoas com deficiência, comenta que agora 

dia 25 de março da mais um passo para o atendimento perfeito dessas pessoas e famílias, que possuem inúmeras 

dificuldades nos seus dia-a-dia, comenta que no dia 25 estará lançando o Instituto João Otavio de defesa dos 

direitos da pessoas com deficiência e esse instituto estará atuando e atendendo gratuitamente todas as pessoas 

e famílias que necessitarem de assistência jurídica, comenta que estará com um instituto que irá representar 

essas crianças e famílias e que está feliz por ter erguido essa bandeira desde o início do mandato e tem 

trabalhado bastante e que Ponta Grossa mudou muito com relação isso mas deve mudar e evoluir muito mais, 

reforça estar feliz por poder dar essa resposta para as pessoas que o elegeram, convida todos para que estejam 

junto nesse grande lançamento, comenta que está protocolando na casa de leis o Estatuto Municipal da Pessoa 

com Deficiência onde reunira as leis que já existem. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Declinou a palavra. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta sobre a auditoria realizada em 2021 nas constas da 

FUNEPO, comenta sobre o trabalho realizado pelo executivo que chegou à conclusão de que havia várias 

irregularidades que estavam dificultando que a TV prestasse o trabalho social para o qual foi criada, e havia 

prejuízo ao erário por valores que deveriam ser pagos não estavam sendo, comenta que era da gestão anterior, 

e comenta sobre a conclusão da auditoria, o relatório conclui que em razão do exposto por unanimidade decide 

pela aprovação da instalação da auditoria, e por orientar a atual gestão da FUNEPO para que providencie 

notificação amigável aos inadimplentes, dando dinheiro de recolher os valores pendentes de o pagamento, caso 

não ocorra êxito incluir as pendencias a dívida ativa do município, alerta a gestão que poderá responder 

solidariamente se não vier a proceder a indicação do plenário da procuradoria, comenta que foi oportunizado a 

atual gestão que peça aos devedores que paguem o que deve  e se não tomarem providencia a administração 

irá responder solidariamente com esses valores, comenta que esta protocolando requerimento para saber se 

houve a tal notificação, e se foi recolhido os valores e se não foi qual as medidas que foram adotadas pelo 

executivo, comenta sobre o PL pedindo a retirada da administração pública da FUNEPO, e comenta que essa 

foi a medida concreta e efetiva vista até agora, o que me última análise extinguiria a TVE, comenta que além 

da FUNEPO tem a AMTT que já foi extinta e os projetos da PROLAR, CPS e FPOM que estão tramitando 

para a extinção, comenta que aprovaram o orçamento de 2022 e no orçamento contemplava a extinta AMTT, 

e o orçamento do município precisa ser realizado e se fazer uma análise foi aprovado orçamento para a AMTT, 

CPS, PROLAR e FUNEPO e o primeiro quadrimestre se passou e esses orçamentos não estão sendo executados 

pois a inoperância desses departamentos, comenta sobre preocupações sobre a execução do orçamento, 

comenta que não dá para ajustar no fim do exercício fiscal e deve ser executado nos 12 meses de exercício, 

comenta  ser favorável a TVE e ao que parece daquilo que pode compreender é que estão querendo esconder 

as irregularidades e esse é o fundamento para acabar com órgãos do município, o que os preocupa pois 

irregularidade deve ser resolvida e não esconder da população, o que não parece que esteja acontecendo. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 21/03/2022 -   SESSÃO ORDINÁRIA 
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EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
  

DA VEREADORA JOCE CANTO 

Projeto de Lei Ordinária nº 240/2021: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar pelas 

empresas prestadoras de serviços contratadas pela Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do 

Município de Ponta Grossa. 

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

________________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 356/2021: 

Revoga a Lei nº 13.509, de 26/08/2019. 

Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - 1 Votos Contrários - Abstenções 

________________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 365/2021: 

Declara a utilidade pública municipal do GRUPO ESCOTEIRO LAGOA DOURADA, com sede nesta cidade. 

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

________________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR DR. ERICK CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 138/2021: 

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

outras providências, conforme especifica. 

  

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

19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 
 

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

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

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

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

________________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 241/2021: 

Denomina de LUIZ GRESKIV a Rua K, que abrange o trecho entre a Rua Holga Holleben Mello e Rua Arnaldo 

José de Moraes, localizada na Vila Jardim Nova Ponta Grossa, Cará-Cará. 

  

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

18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 
 

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

Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
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DO VEREADOR EDE PIMENTEL 

Projeto de Lei Ordinária nº 242/2021: 

Denomina de ADEMIR SANTOS KUSTER, o trecho de via pública ainda sem denominação compreendido 

entre as Ruas Tarumã e Jabuticabeira, ao lado do CMEI Valdevino Lopes, Núcleo Santa Paula II, Bairro 

Contorno, nesta cidade. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

________________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Projeto de Lei Ordinária nº 259/2021: 

Altera a Lei nº 4.712, de 27 de abril de 1.992. 

  

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

19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 
 

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

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

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

________________________________________________________________________________ 
  
DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 13/2022: 

Altera o § 1º do art. 10 de Lei nº 6.329, de 16/12/1999, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do 

solo das áreas urbanas do Município de Ponta Grossa. 

  

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

18 Votos Favoráveis - 1 Votos Contrários - Abstenções) 

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

                        COSPTTMUA  - Favorável, observada a Emenda de Redação confeccionada pela CLJR 

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

________________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 123/2022 dos Vereadores EDE PIMENTEL e IZAIAS SALUSTIANO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, para que determine 

a realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei que promova alteração na Lei que dispõe 

sobre a gratificação aos servidores municipais, na função de motoristas de ambulância, equiparando em mesmo 

valor a gratificação para todos os servidores motoristas profissionais que dirigem ambulância. Este Vereador 

subscritor sugere os termos do projeto de lei em minuta anexa. 
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Nº 124/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a REDE MASSA - TV GUARÁ, filiada ao SBT no Paraná, pelas CAMPANHAS SOCIAIS 

REALIZADAS POR PONTA GROSSA E REGIÃO. 
 

Total de Moções Aprovadas – 2 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereadores Ede Pimentel (PSB) e Izaias Salustiano (PSB) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 561/2022 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 volta da circulação da linha Gralha 

Azul e Buenos Aires pela Santa Terezinha. 

  

Nº 562/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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, objetivando providências para a manutenção dos buracos na 

Rua Horácio Antunes Mendes, 334- Órfãs. 

  

  

Nº 563/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o fechamento de um buraco com 

profundidade de 2 metros na Rua Elias Wakim Bittar, na Vila Ricci, nesta cidade. 

  

Nº 564/2022 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 na Rua Aparecida 

Veiga Gomes no Bairro Lagoa Dourada 

  

Nº 565/2022 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 Itambaraca N.14  na vila oficinas. 

  

Nº 566/2022 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 Poda de Árvore na Rua Miguel 

Dropa, nº 450, Bairro Cara Cara, nesta cidade. 

  

Nº 567/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
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Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a 

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

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

e roçagem do mato da Rua Toledo, trecho que fica após a Rua Ernesto Vilela, próximo ao viaduto da Rua 

Toledo e da Escola Municipal Senador Flávio Carvalho Guimarães, Boa Vista. 

  

Nº 568/2022 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 limpeza da rua União da Vitória 

entre a Rua Itabaracá que está tomando pelo mato. 

  

Nº 569/2022 do Vereador DR. ERICK  

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção da rede de esgoto da rua 

Ceará, Olarias. 

  

Nº 570/2022 do Vereador DR. ERICK  

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a inserção no plano de pavimentação asfáltica da rua 

Praia dos Bandeirantes, Contorno. 

  

Nº 571/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a inserção no plano de pavimentação asfáltica da rua 

Tomaz Nogueira de Jesus, Oficinas. 

  

Nº 572/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, para que seja incluído no Programa Municipal de 

Pavimentação a Rua Farias de Brito -  entre as ruas Bernardo Vasconcelos e Souza Franco - Jardim Carvalho 

  

Nº 573/2022 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 Nunes Machado, na Vila Maria Otília, bairro Dona Luiza nesta cidade. 

  

  

  

  

  

Nº 574/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a implantação de semáforo no 

cruzamento da Rua Visconde de Nacar com Rua do Rosário- Centro. 

  

Nº 575/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a implantação de semáforo no 

cruzamento da Rua Visconde de Nacar com Rua Comendador Miró- Centro. 

  

Nº 576/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o reparo de bueiro 

localizado na esquina da Rua Deputado Chafic Cury com Avenida Monteiro Lobato, altura do número 1768. 

  

Nº 577/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação cobertura no ponto de 

ônibus localizado  na Rua Izabel Ossowski próximo ao número 833, Vila Romana. 

  

Nº 578/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a CONSTRUÇÃO DE UMA 

TRAVESSIA ELEVADA em frente da Escola Evangélica Boas Novas, situada na Rua: Julia Wanderley, 573- 

Centro. 

  

Nº 579/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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, objetivando providências para a manutenção da Rua 

Pernambuco, 967- Olarias. 

  

Nº 580/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

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

está localizado na rua Leocádia Slonik próximo ao n.º 575,  Vila Lagoa Dourada, Neves, nesta cidade.  

Nº 581/2022 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 estudos de viabilidade de 

implantar uma lombada na rua Neci Nunes Ferreira nas proximidades do Supermercado Pão Doce, Lagoa 

Dourada, Neves, nesta cidade. 

  

Nº 582/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando reparos imediatos em todo asfalto na 

Rua Jaboticabeira - Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 583/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando com reparo com patrolamento e 

cascalhamento, na República do Panamá Bairro Ronda, nesta cidade. 

  

Nº 584/2022 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 O Brasil para Cristo, Congonhas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

  

  

  

Nº 585/2022 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 Leocádia Slonik nas proximidades do n.º 575, Vila Lagoa Dourada, Bairro Neves, nesta 

cidade. 

  

Nº 586/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando solicitar a retirada do cadeado do estacionamento 

público em frente ao CMEI Deputado Djalma de Almeida Cesar, rua Francisco Wagner, Olarias. 

  

Nº 587/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação  interior do CEMEI  

Padre Vivaldo Sasse, de parquinho infantil com brinquedos adequados a faixa etária dos alunos, observando a 

garantia de acessibilidade. 

  

Nº 588/2022 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, instalação de travessia elevada e sinaleiro com sistema 

temporizador para a Avenida Carlos Cavalcanti, frente ao nº 2145 frente ao Colégio Estadual Cívico Militar 

General Antonio Sampaio. 

  

Nº 589/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

Plenário, seja oficiado á Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, verificação e adequações nas galerias de águas pluviais na 

Avenida Visconde de Mauá, imediações da Coopagrícola, próximo ao trevo de acesso á área Urbana da Cidade 

  

Nº 590/2022 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, cascalhamento, melhorias de viabilidade e 

escoamento de águas pluviais para a Rua Izabel Ossowski trecho compreendido entre os numerais 707 ao 752 

no Nucleo Santa Edwiges, bairro da Chapada. 

  

Nº 591/2022 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, cascalhamento, melhorias de viabilidade e 

escoamento e manutenção em tampas de boeiros de águas pluviais para a Rua Rio Paraná,  Nucleo Santa 

Edwiges, bairro da Chapada. 

  

Nº 592/2022 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, adequação 

em parada de ônibus, com acessibilidade este situado na Rua Izabel Ossowski, proximidades do nº 213 situado 

no Nucleo santa Edwiges, bairro Chapada. 

  

Nº 593/2022 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, adequação 

para acessibilidade em parada de ônibus na Av. Souza Naves, para a população residente nos bairros Santa 

Edwiges e Vila Romana que residem nas imediações da Rua Antonina Szathowski, bairro da Chapada 

  

Nº 594/2022 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, adequação para cascalhamento, patrolamento, galerias pluviais 

e estudos para viabilidade e pavimentação para a Rua Antonina Szathowski em toda sua extensão, esta situada 

no bairro da Chapada 

  

Nº 595/2022 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, adequação para cascalhamento, patrolamento, galerias pluviais 

e estudos para viabilidade e pavimentação para a Rua Rio Nilo, esta situada no bairro da Chapada. 

  

  

Nº 596/2022 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, adequação para cascalhamento, patrolamento, galerias pluviais 

e estudos para viabilidade e pavimentação para a Rua Rio Araguaia, esta situada no bairro da Chapada. 

  

Nº 597/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, adequação para cascalhamento, patrolamento, galerias pluviais 

e estudos para viabilidade e pavimentação para a Rua Rio Solimões, esta situada no bairro da Chapada. 

  

Nº 598/2022 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, adequação para cascalhamento, patrolamento, galerias pluviais 

e estudos para viabilidade e pavimentação para a Rua Rio Paranapanema, esta situada no bairro da Chapada. 

  

Nº 599/2022 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, adequação para cascalhamento, patrolamento, galerias pluviais 

e estudos para viabilidade e pavimentação para a Rua Rio Paranapanema, esta situada no bairro da Chapada. 

  

Nº 600/2022 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, adequação para cascalhamento, patrolamento, galerias pluviais 

e estudos para viabilidade e pavimentação para a Rua Edelaine Carolina Silva, esta situada no bairro da 

Chapada. 

  

Nº 601/2022 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, adequação para cascalhamento, patrolamento, galerias pluviais 

e estudos para viabilidade e pavimentação para a Travessa 18 de Setembro, esta situada no bairro da Chapada. 

  

Nº 602/2022 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, adequação para cascalhamento, patrolamento, galerias pluviais 

e estudos para viabilidade e pavimentação para a Rua Silvio Ferreira de Matos, no bairro da Chapada. 

  

Nº 603/2022 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, adequação para a academia ao ar livre, situado ao lado da 

Escola Municipal Protázio Scheifer no Bairro da Chapada  

  

Nº 604/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos de viabilidade técnica para alteração de itinerário de 

coletivo urbano para a linha da Vila Romana, bem como para paradas de ponto de ônibus, contemplando o 

CEMEI Vivaldo Sasse.  

  

Nº 605/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos de viabilidade técnica para alteração de itinerário de 

coletivo urbano para a linha da Vila Romana, bem como para paradas de ponto de ônibus, contemplando o 

CEMEI Vivaldo Sasse.  

  

Nº 606/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, limpeza de terreno este localizado em cruzamento das ruas Rio 

Rio Araguaia e Izabel Ossowski, situadas no bairro Chapada. 

  

  

Nº 607/2022 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, criação e implantação se este já existir, para iluminação pública 

para a Rua Rio Solimões no bairro da Chapada 

  

Nº 608/2022 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, adequação e instalação de placas de identificação para as ruas 

dos bairros Santa Edwiges e Vila Romana  

  

Nº 609/2022 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 Hairote, Santa Mônica, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 610/2022 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 Moserote, Santa Mônica, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros. 

  

Nº 611/2022 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 Sinai, Santa Mônica, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral 

de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 612/2022 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 Moabe, Santa Mônica, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 613/2022 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 Naaliel, Santa Mônica, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 614/2022 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 Gileade, Santa Mônica, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 615/2022 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 Canaã, Santa Mônica, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral 

de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 616/2022 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 Arade, Santa Mônica, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral 

de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 617/2022 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 Egito, Santa Mônica, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral 

de 100% de asfalto nos bairros.  

  

  

  

Nº 618/2022 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 Hara, Santa Mônica, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral 

de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 619/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

da Avenida Jerusalém, Santa Mônica, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 620/2022 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 Frei Leandro do Sacramento esquina com a rua José Delezuk,  Ronda, nesta cidade. 

  

Nº 621/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com 

acostamento e colocação de fresado  na Rua Frei Leandro do Sacramento esquina com a rua José Delezuk  - 

Ronda, nesta cidade. 

  

Nº 622/2022 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 

Avenida Botuquara, no Loteamento Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 623/2022 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 Buraco do Padre, no trecho entre as ruas Morro do Cristo até a Rua Véu da Noiva, no Loteamento Gralha 

Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 624/2022 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 Canion São Jorge, no Loteamento Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 625/2022 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 Cataratas do Iguaçú , no Loteamento Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 626/2022 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 Ilha da Galheta, no Loteamento Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 627/2022 do Vereador JULIO KULLER 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

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

Rua Ilha do Mel, no Loteamento Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 628/2022 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 Jd. Botânico, no Loteamento Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

  

Nº 629/2022 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 Morro do Cristo, no Loteamento Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 630/2022 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 Palácio dos Diamantes, no Loteamento Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 631/2022 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 Parque Barigui, no Loteamento Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 632/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

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

Rua Porto de Paranaguá, no Loteamento Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 633/2022 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 Praça Parque Iguaçu, no Loteamento Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 634/2022 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 Recanto dos Papagaios, no Loteamento Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 635/2022 do Vereador JULIO KULLER 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

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

Rua das Conchas, no Loteamento Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 636/2022 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 Ópera de Arame, no Loteamento Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 637/2022 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 Salto São Francisco, no Loteamento Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 638/2022 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 Vila Velha, no Loteamento Gralha Azul, bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 639/2022 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 das ruas Alfredo Rodrigues, rua Virginia Medeiros Sirkoski e rua Nito Manuel Gutochi,  Parque 

Tarobá, Uvaranas, nesta cidade. 

  

  

Nº 640/2022 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 Alex Félix, no Loteamento Santa Bárbara, Bairro Cará Cará, nesta cidade. 

 

Total de Indicações Aprovadas – 80 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 4 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 5 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 13 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 4 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 19 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 23 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 5 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 3 



 

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

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

_________________________________________________________________________ 
  

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

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

  
 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

ontem foi o dia mundial da saúde bucal, tema que fala desde o início do mandato e que tem projetos sobre esse 

tema como o projeto “Criança sem Carie” que visa a médio e longo prazo retirar da sociedade a doença carie, 

criar um habito de cuidados com relação a saúde bucal, e que fica contente que a partir desse mês as crianças 

poderão escovar os dentes com segurança relembrando esse habito que não pode ser perdido na sociedade, 

comenta que devem cobrar atitudes da prefeitura para a longo prazo as crianças e adolescentes tenham uma saúde 

bucal cada vez melhor. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta que no interior de Ponta Grossa por conta  das chuvas e da 

falta de manutenção tem sofrido bastante, que ontem estive na vila rural do Guaragi e as estradas estão em 

situação muito ruim mesmo e que tem conversado com o secretário de Agricultura e a região de Itaiacoca tem 

sofrido uma barbaridade, se não são as estradas em péssimas condições, são pontes próximas de cair e ficar 

intransitável, comenta receber reclamações da região e faz apelo para que se olhe com  carinho para esse lugar, 

que tem crianças deixando de ir para a escola por causa das estradas muito ruins, que não é falta de aviso e de 

cobrança, que tem feito isso desde dezembro do ano passado, e busca que essas pessoas tenham condições de vir 

para Ponta Grossa e deixar as crianças na escola, que a situação está muito difícil e conta com o trabalho da 

secretaria de Agricultura, que tem dificuldade com as maquias mas não é desculpa para esse tipo de situação, 

que o município tem que  contratar, terceirizar uma equipe para que vá Fear um trabalho nesses locais que estão 

intransitáveis, e é imperdoável pois essas pessoas pagam os impostes em dia e já possuem dificuldade de 

transporte por ser caríssimo, comenta esperar que o secretario Bruno consiga resolver isso o mais rápido possível. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

2&dtReuniao=21/03/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA OCTOGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA). 

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

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

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

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

Terceiro Secretário, se fazendo presentes 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 21/22 (Projeto de Lei nº 46/22), institui o Programa de Alimentação 
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dos Trabalhadores da Administração Direta e Indireta do Município de Ponta Grossa. Of. Nº 265/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 35/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 317/22-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 33/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 319/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 38/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 323/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 29/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 326/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 30/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 330/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 32/22, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 334/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 26/22, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. Nº 335/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 36/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 344/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 34/22, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. Nº 358/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 28/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 381/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 43/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 302/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

791/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 303/22-GP, em atendimento a Indicação nº 790/21, de 

autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 304/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1847/21, de autoria do 

Vereador Dr. Zeca. Of. Nº 305/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1846/21, de autoria do Vereador Dr. Zeca. 

Of. Nº 306/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1833/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. Nº 

321/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1754/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 322/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1799/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 324/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 01/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 325/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 02/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 327/22-GP, em atendimento a Indicação nº 04/22, 

de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 328/22-GP, em atendimento a Indicação nº 05/22, de autoria 

da Vereadora Joce Canto. DO VEREADOR DR. ERICK CAMARGO - Projeto de Lei nº 43/22, promove 

alteração na Lei nº 4.758, de 06/07/1992, conforme especifica. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Projeto 

de Lei nº 44/22, declara a utilidade pública municipal a Associação de Pais e Amigos da Ginástica Rítmica 

Desportiva de Ponta Grossa (APAG), com sede nesta cidade. DO VEREADOR DR. ZECA - Projeto de Lei nº 

45/22, declara de utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃO CAMPOS GERAIS FUTSAL (ACGF), com 

sede nesta cidade. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 126/22, à Exma. Sra. Prefeita Municipal 

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

urgentemente disponibilizados aos postos de saúde os veículos doados pelo Governo do Estado do Paraná. DO 

VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Aplauso nº 127/22, dirigida ao Colégio Estadual Regente Feijó, 

na pessoa do Diretor Ilario Valmor Waldmann, pelos seus 95 anos de história, extensivo a todo o corpo funcional 

ao longo de sua existência, pelo trabalho e compromisso prestado à educação de Ponta Grossa. DO VEREADOR 

FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 128/22, dirigida ao Grupo de Jovens da Paróquia Santo Antônio, em 

Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 129/22, dirigida a Marina Izabela Machado Ribeiro. DO VEREADOR 

PAULO BALANSIN - Moção de Apelo nº 130/22, dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Elizabeth Silveira 

Schmidt, para que, através do Excelentíssimo Secretário Marco Aurelio Marinho Raasch (Secretaria Municipal 

De Esportes),  determine a construção de uma pista de skate no Parque Monteiro Lobato. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO E OUTROS - Moção de Repúdio nº 131/22, ao filme “Como se Tornar o Pior 

Aluno da Escola” e ao ator Fábio Porchat, pela cena onde insinua a dois adolescentes que a melhor maneira de 

resolver o problema em discussão entre eles e para que não fossem prejudicados na escola, deveriam realizar um 

ato sexual com o personagem interpretado por Porchat, o que configuraria ato de pedofilia. DA VEREADORA 

JOCE CANTO - Moção de Apelo nº 132/22, dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta 

Grossa, para que determine gratificação de 100% aos servidores Escriturários da Rede Municipal de Ensino. DO 

VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Sugestão Legislativa nº 133/22, à Excelentíssima Senhora 

Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que determine a instalação e 

manutenção das  chamadas “Ecobarreiras” nos corpos hídricos do nosso Município, como o projeto em anexo. 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO E OUTROS - Of. Nº 32/22, informando que os vereadores adiante 

assinados, com fundamento nos artigos 24 e 15 do Regimento Interno, comunicam a criação da “Frente 

Parlamentar de Apoio e Incentivo ao Esporte”, tendo sido indicado como líder o Vereador Geraldo Stocco (PSB). 

Finda a leitura do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADORA JOCE 
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CANTO: Para comentar a respeito da resposta recebida através de requerimento dirigido ao Poder Executivo, 

quanto a FUNEPO, relatando que no dia 29 de janeiro, onde através da Controladoria Geral do Município, foi 

promovida auditoria na referida fundação, a fim de verificar as contas de 2.017 a 2.020, com finalidade de apurar 

a situação em que se encontra, tendo sido concluída no dia 13 de julho de 2.021, apresentando como resultado o 

que considera uma verdadeira “penca de irregularidades” das quais destacou nesta oportunidade, dizendo ser um 

completo absurdo que este governo tenta “varrer para baixo do tapete”. Nesta oportunidade procedeu a leitura 

de todas as irregularidades apontadas, constando de vinte e quatro. Indagou a partir de tais irregularidades: 

Porque esconder e não dar ciência ao contribuinte que paga através de seus impostos tudo o que acabou de ler? 

Disse ainda que fechar a TV EDUCATIVA não é a saída para esconder todas essas irregularidades, afirmando 

que foram cometidas por ocupantes de cargos em comissão que então dirigiam a fundação. Comunicou que 

estará encaminhando todas essas irregularidades ao Ministério Público com a denúncia do material da auditoria, 

esperando resposta sobre as mesmas. Nesse sentido, mais uma vez diz não ao da TVE e a esse governo que tenta 

varrer para baixo do tapete, tentando extinguir um órgão tão importante - uma TV que é do povo da cidade de 

Ponta Grossa. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Parabenizou a luta dos professores e professoras de Ponta 

Grossa, dizendo que com garra, organização e legitimidade pautaram a necessidade da Prefeitura Municipal 

cumprir a lei do piso salarial nacional do magistério, alcançando a vitória. Registrou que o professor estando 

lutando, também está ensinando aos seus alunos algo muito valioso que é o exercício da cidadania, essencial 

para que as próximas gerações exerçam seu papel de sujeito social ativo neste mundo. Agora disse que precisam 

mais uma vez se dirigir à Senhora Prefeita, contextualizando outra situação, relatando que a mais de um mês, no 

dia dezoito de fevereiro, seu mandato protocolou ofício junto ao Gabinete da Gestora Municipal, solicitando 

audiência com comissão formada por representantes de conselho da FUNEPO, tendo sido um dos 

encaminhamentos resultados da Audiência Pública a respeito da TV Educativa que ocorreu no dia 17 de fevereiro 

deste ano, destacando que a mesma abordou o Projeto de Lei nº 339/21, que retira recursos repassados à mesma. 

Lembrou que o referido evento ocorreu no formato híbrido, podendo ser acessado na página da TVE no Facebook 

e também na página de seu mandato coletivo. Citou que nenhum representante do Poder Executivo Municipal 

compareceu, mesmo após o convite realizado, entendendo que demonstrou uma verdadeira contradição com a 

manifestação feita pela Senhora Prefeita Municipal nesta Casa na primeira sessão deste ano: “Estou aqui hoje 

para demonstrar o meu respeito aos representantes do povo de Ponta Grossa, aqui reunidos, e para me colocar à 

disposição de todos e de cada um para aprofundar o diálogo e invocar a unidade”. Ressaltou que ainda não 

tiveram nenhum retorno da audiência que solicitou à mesma para discutir o futuro da TVE. Reforçou enquanto 

mandato coletivo do PSOL publicamente um apelo à Senhora Prefeita Municipal para que cumpra a promessa 

feita de estar aberta ao diálogo e que pelo menos ouça as argumentações que levam a posicionarem contrários 

ao referido PL que na prática extingue a TV EDUCATIVA. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para prestar 

contas à população a respeito da audiência pública realizada nesta Casa, com relação ao esporte no Município, 

agradecendo a todos os vereadores que assinaram a criação da Frente Parlamentar em defesa do Esporte na 

cidade, lida nesta oportunidade, sabendo que farão grande trabalho juntos em prol desta área. Disse que seu 

mandato está à disposição da Casa, para trabalharem no sentido de que o esporte evolua na cidade. Agradeceu 

ainda aos Vereadores Filipe Chociai e Missionária Adriana, que assinaram conjuntamente a solicitação da 

referida audiência pública sobre o assunto no Município. Deixou sugestão à Mesa Diretora para que possam 

realizar audiências públicas com mais freqüência, não precisando assim utilizar das comissões permanentes desta 

Casa a fim de realizar as mesmas, uma vez que controladamente com cuidados e distanciamento, pessoas podem 

adentrar nesta Casa e proferir suas opiniões, considerando muito válido. Parabenizou também a Secretaria de 

Esportes pelo empenho dedicado com relação à esse tema. Seguindo comentou haver recebido mais uma vez 

parecer contrário da CLJR em projeto de sua autoria, o qual foi aprovado em diversas cidades dos Campos Gerais 

e do país, porém no município, disse que infelizmente existe uma decisão contrária quanto às suas proposições 

referentes cicloturismo, integração dos veículos de transporte coletivo, da causa animal, aumento da participação 

popular nesta Casa, onde seu mandato tem sido barrado, não conseguindo executá-los, cuja maioria dessas 

proposições, recebe das pessoas que o procuram na condição de seus representantes, assim, não acatando, estão 

barrando uma gama de pessoas que precisam de tais decisões. Pensando nisso, solicitou sensibilidade, 

entendendo que seria interessante que a CLJR fizesse reunião aberta para verem o debate, as conversas que 
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ocorrem, à nível das decisões tomadas, e saberem os fundamentos jurídicos de alguns parlamentares. Está 

tentando criar a Comissão Permanente de Participação Popular, sendo seu primeiro projeto que protocolou em 

2.021, tendo passado mais um ano sem nada ter existido nesse sentido. Registrou que todos os seus projetos são 

fundamentados juridicamente, de acordo com a Constituição Federal e LOM, onde tem muito zelo com isso, 

porém, entende que a justificativa que recebe das comissões não vem de encontro a toda técnica jurídica. 

VEREADOR JULIO KÜLLER: Para registrar que esta data, 21 de março, marca o Dia Internacional da Pessoa 

com Síndrome de Down, dizendo ser um dia a ser comemorado, citando itens que coletou na história da pessoa 

com deficiência, onde eram abandonados ou perseguidos, e com o passar dos tempos foram valorizados e 

reconhecidos perante a sociedade, buscado seus direitos e fortalecidos por trabalho feito pelas APAES do Brasil. 

Cumprimentou nesta oportunidade a pessoa de Talita que nasceu com a síndrome na Vila Cipa, homenageando-

a nesta data. Além dessa disse haver diversas deficiências que acometem os filhos nascidos no dia a dia no 

mundo, e em nossa cidade, entre elas estando o autismo, onde fez relação de estudos realizado nos EUA à pouco 

tempo atrás, dando conta que em 1980 uma a  cada duas mil crianças nascia com a síndrome, já em 2.013, uma 

a cada 180, em 2018 uma a cada 44 e a continuar desta forma, em 2.033, uma a cada cinco nascerão autistas, 

indagando como o Brasil e o mundo está se preparando para recebê-las, assim como portadores de outro tipo de 

deficiência, que lhes garantam o direito. Visando isso, informou que no dia vinte e cinco deste mês, dará mais 

um passo para o atendimento perfeito dessas pessoas e famílias que tem muita dificuldade no seu dia a dia, 

ocasião em que estará lançando o Instituto João Otávio em defesa ao direito às pessoas com deficiência, cujo 

qual estará atuando e atendendo gratuitamente crianças e famílias que necessitarem de assistência jurídica, às 

quais em sua grande maioria não tem nem conhecimento de seus direitos. Convidou todos os vereadores e 

vereadoras para estarem consigo nesse evento e aproveitando, estará protocolando nesta Casa o Estatuto 

Municipal da Pessoa com Deficiência, que reunirá todas as leis então existentes, contemplando todos os direitos 

que tem. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Iniciou referendando as palavras ditas pela Vereadora Joce 

Canto, quanto à auditoria que foi realizada em 2.021 nas contas da FUNEPO, lembrando haver elencado 24 

irregularidades no trabalho realizado pelo próprio Poder Executivo, através da Controladoria Municipal, dizendo 

ser passíveis de ser sanadas, as quais estavam atravancando para que a TVE prestasse trabalho social ao qual foi 

criada para fazer, não estava operacionalizando de maneira correta, por outro lado causava prejuízo ao erário na 

medida em que valores deveriam ser pagos com notas fiscais emitidas na gestão anterior. Fez nesta oportunidade 

leitura da conclusão do relatório elaborado pela Controladoria Geral do Município e aprovado pelo plenário da 

mesma, o qual diz que “em razão de todo exposto, por unanimidade, decidem os membros deste Plenário pela 

aprovação do relatório de auditoria de instauração de verificação nº 04/21 e por orientar a atual gestão da 

FUNEPO para que providencie notificação amigável aos inadimplentes, dando direito de recolher 

tempestivamente aos cofres públicos os valores pendentes de pagamento, caso não ocorra êxito na notificação, 

incluir os valores pendentes em dívida ativa do Município, contudo alertar a atual gestão que poderá responder 

solidariamente senão vier a proceder a indicação do plenário da controladoria”. Está nesse sentido 

providenciando requerimento para saber, primeiro se houve tal notificação se tal providência foi tomada e 

segundo, se foram recolhidos os valores e se não foram, porque e quais a medidas então que foram adotadas pelo 

Poder Executivo para ressarcir os cofres públicos, recebendo o que é devido à toda população. Citou o Projeto 

de Lei que foi protocolado na Casa no final de 2.021, pedindo a retirada da administração pública da FUNEPO 

que culminaria na extinção da TVE, dizendo que além da mesma existem a AMTT que já foi extinta, os projetos 

da PROLAR, CPS e AFEPON que estão da mesma forma tramitando nesta Casa, lembrando aos demais pares, 

destacando que aprovaram o orçamento para 2.022, no qual contemplava a AMTT que hoje está sendo realizado 

pregão para contratação da nova empresa que administrará o Estar Digital, porém entende ser lei que precisa ser 

realizada, o qual contempla ainda a PROLAR, CPS e FUNEPO, já tendo passado o primeiro quadrimestre, cujos 

quais não estão sendo executados, sendo preocupação que tem, onde pensa que existem situações que precisam 

de ajustes. Manifestou-se extremamente favorável à TVE, ao que parece, daquilo que está vendo acontecer, que 

estão de fato querendo esconder as irregularidades. Não havendo mais vereadores inscritos para se manifestar, o 

Senhor Presidente anunciou a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 240/21 

(Vereadora Joce Canto), dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar pelas empresas prestadoras de serviços contratadas pela Administração Direta e Indireta do 
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Poder Executivo do Município de Ponta Grossa: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 356/21 (Vereador Júlio 

Küller), revoga a Lei nº 13.509, de 26/08/2019: APROVADO, ficando registrado o voto contrário do Vereador 

Geraldo Stocco. PROJETO DE LEI Nº 365/21 (Vereador Daniel Milla Fraccaro), declara a utilidade pública 

municipal do GRUPO ESCOTEIRO LAGOA DOURADA, com sede nesta cidade: APROVADO. EM 

PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 138/21 (Vereador Erick Camargo), promove alterações na 

Lei nº 13.391, de 06/03/2019, que cria o Banco de Alimentos de Ponta Grossa e dá outras providências, conforme 

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

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

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

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

Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 241/21 (Vereador Geraldo Stocco), denomina de LUIZ 

GRESKIV a Rua K, que abrange o trecho entre a Rua Holga Holleben Mello e Rua Arnaldo José de Moraes, 

localizada na Vila Jardim Nova Ponta Grossa, Cará-Cará: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação 

apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Fica registrado o voto manifestado verbalmente 

pelo Vereador Leandro Bianco à referida emenda, em face de apresentar defeito no sistema digital de votação. 

PROJETO DE LEI Nº 242/21 (Vereador Ede Pimentel), denomina de ADEMIR SANTOS KUSTNER, o trecho 

de via pública ainda sem denominação compreendido entre as Ruas Tarumã e Jabuticabeira, ao lado do CMEI 

Valdevino Lopes, Núcleo Santa Paula II, Bairro Contorno, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 

259/21 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno), altera a Lei nº 4.712, de 27 de abril de 1.992: APROVADO, nos 

termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos 

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

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

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

Balansin. PROJETO DE LEI Nº 13/22 (Poder Executivo), altera o § 1º do art. 10 da Lei nº 6.329, de 16/12/1999, 

que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do solo das áreas urbanas do Município de Ponta Grossa: 

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

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

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

Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. 

Fica registrado o voto contrário da Vereadora Josi do Coletivo. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 123/22, dos Vereadores Ede Pimentel e Izaias Salustiano; 124/22, do Vereador 

Jairton da Farmácia, ficando registrado o voto contrário do Vereador Dr. Erick na Moção nº 124/22 e Indicações 

nºs 561, 564, 565, 568/22, do Vereador Leandro Bianco; 562, 574, 575, 578, 579/22, do Vereador Paulo 

Balansin; 563/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 566/22, do Vereador Ede Pimentel; 567/22, da Vereadora Joce 

Canto; 569, 570, 571, 586/22, do Vereador Dr. Erick; 572/22, do Vereador Izaias Salustiano; 573, 622, 623, 624, 

625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640/22, do Vereador Julio Küller; 576/22, 

do Vereador Geraldo Stocco; 577, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 

602, 603, 604, 605, 606, 607, 608/22, da Vereadora Missionária Adriana; 580, 581, 585, 620, 639/22, do 

Vereador Léo Farmacêutico; 582, 583, 621/22, do Vereador Celso Cieslak; 584, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 

615, 616, 617, 618, 619/22, da Vereadora Joce Canto. O Vereador Pastor Ezequiel registrou nesta oportunidade 

as presenças dos Pastores Valdemor, Marcia, Marcio, Edson e Iran em visita a esta Casa de Leis. Ainda utilizando 

de Questão de Ordem, o Vereador Filipe Chociai estendeu convite através do Poder Executivo, da Secretaria da 

Família, FASPG e Secretaria de Segurança Pública e Cidadania, em especial às vereadoras, para o dia 22 do mês 

em curso, com a inauguração da Casa da Mulher, cumprindo promessa de campanha, centralizada e efetivamente, 

com a presença da Primeira Dama do Estado do Paraná. Inscreveram-se para o PEQUENO EXPEDIENTE, os 

Vereadores Ede Pimentel, passando a palavra ao Vereador Geraldo Stocco, o qual registrou a passagem no dia 

anterior, do Dia Mundial da Saúde Bucal, ressaltando ser tema do qual tem falado desde o início de seu mandato, 

tendo projetos relacionados apresentados na Casa que objetivam, de médio à longo prazo, retirar a doença das 

cáries que atinge as pessoas, criando hábito às crianças e adolescentes se apresentarem ao dentista e tomar os 

devidos cuidados com relação à saúde bucal. Lamentou a demora, porém ficou contente que a partir deste mês 
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as crianças nas escolas municipais poderão novamente escovar seus dentes com total segurança, dizendo ser 

hábito que não deve ser perdido no ensino a nível municipal, além de se cobrar à longo prazo essa saúde por 

parte de programas do Poder Público. Julio Küller, para comentar a respeito da falta de manutenção no interior 

da cidade, em face das chuvas, relatando sua visita ao Distrito de Guaragi, onde verificou situação ruim das 

estradas, tendo conversado com o Secretário de Agricultura intensamente, assim também a região de Itaiacoca, 

que tem sofrido barbaramente, senão com as péssimas condições das estradas rurais, com pontes próximas de 

sofrer rupturas e cair. Disse que publicamente apelou à Senhora Prefeita que olhe com carinho e tome 

providências, registrando crianças que estão deixando de freqüentar a escola por estarem, as estradas, muito 

ruins, não sendo por falta de cobranças que tem feito desde o ano passado. Registrou que o Município tem que 

terceirizar equipe para realizar trabalho nesses locais que estão intransitáveis. Não havendo mais assuntos a 

tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia vinte e três do mês em 

curso, quarta-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de 

computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, supervisionei a redação da presente Ata a qual segue 

assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em vinte e um de 

março de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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