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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 28/03/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=28/

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) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA. 

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

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 FILIPE CHOCIAI (PV): Comenta que no final de semana tiveram a invasão de mais uma área 

do município e que infelizmente compreende a necessidade de um programa de habitação e que a Prolar desde 

a algum tempo não vem cumprindo sua função, comenta sobre área invadida nos Andorinhas, mas infelizmente 

lideranças deturpam a questão de necessidade de realização de políticas públicas, para utiliza-las de forma 

política, parabeniza a prefeita, as forças de segurança e o Poder Judiciário deram um basta, comenta que tem 

pessoas que desvirtuam essa necessidade, comenta que no momento certo e sem violência tudo foi contido, 

comenta sobre o Plano Diretor e convida os membros da comissão após a sessão, comenta que o plano diretor 

vem sofrendo  atrasos, por tantos outros fatores, e que a comissão e mesa executiva sempre a preocupação, 

comenta que teve pessoas que apoiaram e outros não apoiaram o Plano Diretor mas chegou o momento, 

concede a parte ao vereador Daniel Milla (PSD), comenta sobre o debate e audiências públicas do Plano Diretor 

no ano passado mas que assegura que o plano diretor quando foi realizado por uma empresa que ganhou a 

licitação e não tem um conhecimento muito técnico sobre a cidade e que posteriormente houve a pandemia e 

no pós-pandemia a vida de muitas pessoas acabaram mudando, assim como sobre as questões construtivas, 
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diante disso tiveram várias dificuldades de questionamentos em relação ao atual pano diretor, comenta que a 

câmara recebeu do Ministério Publico questionamentos sobre o motivo do Plano Diretor não ser votado e queria 

que o plano Diretor fosse colocado na ordem do dia imediatamente,  comenta que respeitando o posicionamento 

do Ministério Público a lei geral ela pode entrar em discussão junto com a lei de mobilidade urbana e isso deve 

vir a ser discutido na câmara municipal, comenta possuir certeza que esse plano diretor que está na câmara 

independente de sua aprovação deverá ser feito inúmeras alterações pois não corresponde hoje com a atualidade 

e convício social, comenta que infelizmente tem prazos e tem que aprovar mas a prefeita deverá rever o Plano 

Diretor da cidade de Ponta Grossa para que a cidade não pare, que muitas pessoas estão reclamando e terão 

dificuldades de fazer investimentos na cidade de Ponta Grossa, com a palavra novamente o vereador Filipe 

Chociai (PV), comenta que é bom deixar claro a todos que essa sempre foi a primeira preocupação dos 

vereadores dessa legislatura, comenta que a preocupação é não travar a cidade, mesmo sabendo que as 

alterações são necessárias, e não possuem tempo, comenta sobre  fazer a aprovação da matéria e buscar as 

correções necessárias sem prejudicar o desenvolvimento da cidade mas entendendo que a responsabilidade 

desse plano diretor que já vinha se arrastando a algum tempo. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Comenta sobre a grande dificuldade em adaptação pós-

pandemia, que é um período difícil na cidade, comenta que continua cobrando sobre a demora nas receitas para 

os munícipes que vão ao postinho pedir sua receita principalmente medicamento controlado e tem dificuldade 

em conseguir a receita de 15 a 20 dias, comenta que hoje fez uma visita e viu que a farmácia dos postos atende 

apenas 15 pessoas durante o dia e que vê a grande dificuldade que os munícipes estão atravessando para 

conseguir esse tipo de medicamento, comenta que pode observar nos postos que quando um funcionário entra 

em férias não existe um substituto, que não se  consegue atender o munícipe que a reclamação é diária, concede 

parte ao vereador Dr. Erick (PSDB), comenta ter batido nessa tecla desde o ano passado sobre a contratação de 

novos profissionais e foi informado que já tem licitação, para a contratação de uma empresa objetivando novo 

concurso público para a contratação de novos profissionais médicos no município e que possui esperança que 

isso ocorra de forma mais rápida possível, com a palavra novamente o vereador Léo Farmacêutico (PV), 

comenta que se vê a grande dificuldade que é quase que impossível não ter alguém para substituir e quem sofre 

é a população, é concedida a palavra ao vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), comenta que esteve no 

Santa Barbara ouvindo a população e a Unidade de Saúde ali fecha no horário de almoço e que doenças e 

necessidades não escolhem hora, que deveria ser feito ali um rodizio, se programarem para não fechar a unidade 

de  saúde em horário de almoço, faz pedido ao secretário de saúde para que resolva essa situação, com a palavra  

novamente o vereador Léo Farmacêutico (PV), comenta que se vê os relatos que recebem dessa dificuldade 

que estão passando, comenta sobre as estradas do Itaiacoca que estão em um estado lastimável e em conversa 

com o secretário Bruno informou que amanhã a máquina está indo amanhã para aquela região para solucionar 

os problemas da região, agradece ao secretário Bruno, comenta sobre a gerencia da FASPG, comenta que desde 

o dia 18 fez lição e deixou recados e até hoje não receberam nenhuma resposta em 10 dias, faz apelo para os 

pontos apontados para sanar uma parte da necessidade da população de Ponta Grossa. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta que a maior indústria do mundo vai se instalar em Ponta 

Grossa, a Industria da Multa, comenta que uma licitação de 8,5 milhões de reais prevê radares em 120 faixas 

em Ponta Grossa, e equipamentos devem verificar além da velocidade a circulação de veículos com 

documentação irregular, comenta que a prefeita apreendeu muito bem pois na época o prefeito Marcelo Rangel 

acabaria com os radares da cidade, e foi o que não fez assim como a prefeita seguindo o exemplo fazendo na 

cidade, questiona se há 120 ruas na cidade sem buraco para pôr os radares, que a prefeitura que multar e pegar 

o dinheiro das pessoas, comenta que ao invés de gastar 8 milhões de reais para multar as pessoas, por que não 

colocar lombadas que são baratas, rápidas de se fazer ao invés de criar essa fábrica de multas, comenta que 

dentro dessa licitação colocarão essas câmeras que pegam tudo, sugere que com 8 milhões que estão sendo 

gastos daria para investir nas crianças da UPA criando outro espaço para atender as crianças que ficam mais 

de 12 horas esperando atendimento. 

VEREADOR JULIO KULLER(MDB): Comenta que o Ministro da Educação Milton Ribeiro entregou seu 

cargo, nada mais justo e correto por conta da repercussão e possibilidade de fraude no Ministério da Educação, 

que vê com alegria enorme pois se afasta do cargo e vai ser investigado da forma correta e como deve ser, 
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comenta sobre o problema de ter que ficar constrangidos em ter gastos no governo do Marcelo Rangel e isso 

tem que votar, que as pessoas questionam que o governo atual está estagnado porem existem explicações mas 

não há vontade das pessoas de ir a fundo e dizer de onde  vem as dificuldades, que o Plano Diretor vem ai e 

irão votar e simplesmente um copia e cola e foi gasto mais de 1,5 milhões de reais que poderia ser investido na 

saúde ou asfalto, que é assunto que irá debater mais adiante que fara pedido de informações para saber quais 

foram os critérios adotados para se gastar tanto dinheiro num projeto horrível como todos sabem que é, comenta 

que esta manhã esteve conversando com o secretário de planejamento, responsável pela parte da Autarquia de 

Transito que foi para o Planejamento, que está fazendo um bom trabalho e lhe mostrou coisas que não conhecia 

e a preocupação com relação a alguns assuntos, transporte coletivo, não apenas do da cidade mas tambem do 

transporte público para o interior, para os distritos, que não tem e onde tem dá prejuízo para empresa, que é 

importante que se faça um novo projeto, e que a casa vai legislar e vai verificar item por item desse novo 

contrato e terão transporte para os distritos, pois se quer concessão tem que ter a concessão total, comenta que 

conversaram sobre a colocação de agua para as famílias do distrito, que tambem tem concessão e não funciona, 

comenta que os 10 mil moradores do interior estão sem agua e transporte, erros nas feituras e aprovação  dos 

projetos básicos que vieram para casa, que deveria ter sido feito uma readequação de  cinco em cinco anos mas 

que não podem permitir que em 2022 os moradores dos distritos não tenham transporte e agua, concede parte 

ao vereador Paulo Balansin (PSD), comenta que foi na semana passada e tem o poço e falta a bomba mas já 

faz tempo, que tem a população grande e tem gente que fica dois  três dias sem agua, que é uma vergonha uma 

situação dessa, que os responsáveis devem resolver o contrato que foi feito e  o povo que mais precisa fica sem 

agua, com a palavra novamente o  vereador Julio Kuller (MDB), comenta que no Tabuleiro tem um poço 

perfurado a mais de 10 anos e que encaminhou emendas impositivas para lá mas não necessitaria pois tem 

empresa que tem a concessão do município e não faz e o município tem que investir e cobrara que invistam, 

comenta que conversou com o secretário de agricultura não só das estradas que tem vários problemas e serão 

sanados a partir de agora e que continuará insistindo que a população de Itaiacoca seja bem atendida, tenha 

dignidade de levar seus filhos para a escola, de levar doentes até o centro da cidade e que estão para lutar que 

sejam lembrados, comenta sobre os poços artesianos onde foi investido para que possam ter agua, e que 

continua na luta e a buscar melhorias para o Itaiacoca, Uvaia e Guaragi, que está na luta por esses distritos e 

pessoas que moram longe. 

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Declinou a palavra. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS):Declinou a palavra.  

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 28/03/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 177/2021: 
Denomina de MARIA GENY DA ROCHA QUADROS a Rua nº 48 do Loteamento Jardim Residencial Royal, 

Bairro Neves, nesta cidade. 
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Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

Projeto de Lei Ordinária nº 309/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor OSNI MONGRUEL JUNIOR. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR VALDIR PEDROSO 
Projeto de Lei Ordinária nº 200/2021: 
Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor ERNANI ANTONIACOMI. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
Projeto de Lei Ordinária nº 208/2021: 

Dispõe sobre apresentação de relatório bimestral sobre as obras em andamento ou com prazo de execução 

suspenso no Município e sobre a implantação de código QR em todas as placas de obras públicas municipais 

para leitura e fiscalização eletrônica. 
  

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

18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 
 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
Projeto de Lei Ordinária nº 229/2021: 

Dispõe acerca do uso de capacetes e demais equipamentos quando do trânsito de motonetas e patinetes elétricos 

em âmbito do Município de Ponta Grossa. 

  

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

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

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

Pedido de vistas por 1 dia pelo vereador Felipe Passos (PSDB) Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos 

Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DOS VEREADORES DR. ERICK, PASTOR EZEQUIEL BUENO E FILIPE CHOCIAI 
Projeto de Lei Ordinária nº 331/2021: 

Dispõe sobre a dispensa de alvará e documentação para eventos de cunho assistencial. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso(Aprovado – 

17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
                         CSAS    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 
Projeto de Lei Ordinária nº 358/2021: 
Denomina de JAMIL SAAD FILHO a Rua nº 08 do Loteamento ECOPARK - Pilão de Pedra, Bairro Neves, 

nesta cidade. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA 
Projeto de Lei Ordinária nº 12/2022: 

Concede Título de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Senhora PATRÍCIA DE BARROS OLIVEIRA. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CECE    - Favorável 

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

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 134/2022 do Vereador 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 à esta Casa Legislativa, de Projeto de Lei que crie e institua 

programa de governo contendo políticas públicas para o desenvolvimento e implantação de ações 

empreendedoras de incentivo, operação e fomento de criação, manejo e comercio de abelhas sociais nativas 

sem ferrão (meliponídeos), com objetivo de atender à finalidades socioambientais, socioculturais, pesquisa 

científica, educação ambiental e a economia solidária. 

  

Total de Moções Aprovadas – 1 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

INDICAÇÕES 

  

Nº 677/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica na RUA 

PROFESSOR ALTAIR DE OLIVEIRA MONGRUEL, RONDA. 

  

  

  

Nº 678/2022 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 patrolamento e asfalto na 

Rua Maria José de França, 478, Jardim Los Angeles. 

  

Nº 679/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica na RUA 

JOSÉ DELEZUK, RONDA. 

  

Nº 680/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica na RUA 

LAÉRCIO GAMA DURANTE, RONDA.  

  

Nº 681/2022 do Vereador PAULO BALANSIN,  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica na RUA 

ZÉQUINHA DE ABREU, RONDA.  

  

Nº 682/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica na RUA 

PROFESSORA BRAULINA CARNEIRO DE QUADROS, RONDA.  

  

Nº 683/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica na RUA 

ÁLVARES DE AZEVEDO, RONDA.  

  

Nº 684/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica na RUA 

NESTOR VÍTOR BATISTA, RONDA.  

  

Nº 685/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica na RUA 

ALCEU DEJAR MARQUES GUIMARÃES, RONDA. 

  

Nº 686/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica na RUA 

FREI LEANDRO DO SACRAMENTO, RONDA.  

  

Nº 687/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica na RUA 

REPÚBLICA DA COLÔMBIA, RONDA. 

  

Nº 688/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica na RUA 

MENDES TIMÓTEO, RONDA. 

  

Nº 689/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Peri, trecho entre a Rua Imbira e Rua Cedrilho, Vila Castanheira, bairro 

Cará-Cará. 

  

  

  

Nº 690/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Cedrilho, trecho entre a Rua Peri e Rua Santa Rita, Vila Castanheira, bairro 

Cará-Cará. 

  

Nº 691/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Cedrilho, trecho entre a Rua Pau Brasil e Rua Santa Rita, Vila Castanheira, 

bairro Cará-Cará. 

  

Nº 692/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Bambu, trecho entre a Rua Oliveira e Rua Imbira, Vila Castanheira, bairro 

Cará-Cará. 
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Nº 693/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Mogno, Vila Castanheira, bairro Cará-Cará. 

  

Nº 694/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Imbira, Vila Castanheira, bairro Cará-Cará. 

  

Nº 695/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Peroba, Vila Castanheira, bairro Cará-Cará. 

  

Nº 696/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Oscar Clock, entre Rua Bitencourt Sampaio e Rua Rolândia, Nova Rússia. 

  

Nº 697/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Édipo F. dos Santos Ribas, entre Rua Visconde de Itaboraí e Rua Salvador 

de Mendonça, Nova Rússia. 

  

Nº 698/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Ibiporã em seu prolongamento na esquina com Rua Marcílio Dias, Nova 

Rússia. 

  

Nº 699/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua República de São Salvador, em seu prolongamento na esquina com Rua 

Marcílio Dias, Nova Rússia. 

  

Nº 700/2022 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 para que seja incluso no Plano 
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Municipal de Pavimentação, a Rua Frei Leandro do Sacramento, entre Rua José Pedro Moreira e Rua José 

Epaminondas de Almeida. 

  

  

Nº 701/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Corrupião, entre Rua Saíra e Rua Urutau. 

  

Nº 702/2022 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 a implantação de lombada 

na Rua Franco Grilo, em frente ao número 297, Oficinas. 

  

Nº 703/2022 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 a implantação de lombada 

na Rua Franco Grilo, em frente ao número 28, Oficinas. 

  

Nº 704/2022 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 Nilton Sáles Rosa esquina com a rua Andrade Neves,  Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 705/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção com patrolamento e 

cascalhamento da Rua Laurindo Rabêlo esquina com a Rua Haiti - Jardim Carvalho, Ponta Grossa - PR. 

  

Nº 706/2022 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 Conde de Irajá esquina com a rua Maria Quitéria próximo ao portal do Hospital Regional, 

Vila São Francisco, Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 707/2022 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 Raposo Tavares, Vila Dayse - Uvaranas, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme 

a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 708/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
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Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art. 107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após 

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

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

da Rua Victor Manoel Biagini, Bela Vista - Chapada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 

conforme a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros. Enquanto as obras não iniciam, seja realizado 

com urgência manutenção com patrolamento e cascalhamento. 

  

Nº 709/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

intensificação do patrulhamento da Guarda Municipal na região do Residencial Campo Belo, situado no bairro 

de Uvaranas. 

  

Nº 710/2022 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 Cesar Marques Agostinho, San Martin, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros. Enquanto não se iniciam as obras, seja realizado  manutenção 

com patrolamento e cascalhamento. 

  

Nº 711/2022 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 

localizado na rua Alfredo Bochnia  em frente a Igreja IEAD, Parque Tarobá , Uvaranas, neste cidade. 

Nº 712/2022 do Vereador DR. ZECA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o recapeamento asfáltico na Rua 

Nilton Sáles Rosa, 200, no bairro Uvaranas.  

  

Nº 713/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando com reparos imediatos com 

manutenção e a colocação de fresado na Rua Senador Albuquerque Maranhão, 202  -  Neves, nesta cidade. 

  

Nº 714/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando com reparos imediatos  da rua com a 

operação Tapa Buracos, Rua Cirina Stahlschmidt  Martins  - Colônia Dona Luiza , nesta cidade. 

  

Nº 715/2022 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 colocação de meio fio 
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para formalizar o passeio dos pedestres, localizado na rua Alfredo Bochnia esquina com a rua Oito em frente 

a igreja IEAD, Parque Tarobá, Uvaranas, nesta cidade.  

  

Nº 716/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção de patrolamento e 

cascalhamento na Rua Lúcio Alves Silva `Prolongamento` no Bairro de Olarias CP 84035150. 

  

Nº 717/2022 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 

localizado na rua Visconde de Araguaia em frente ao n.º 1915 divisa com a rua Henrique Ligeski , São 

Francisco , Uvaranas, neste cidade. 

  

Nº 718/2022 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 determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com patrolamento, 

manilhamento, galerias pluviais e colocação de fresado na Rua Eloi de Almeida, Vila Sabina - Colônia Dona 

Luiza, nesta cidade. 

  

Nº 719/2022 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 Reparos na Rua Cesário Alvin, 

esquina com a Rua Pará, Bairro Olarias, nesta cidade. 

  

Nº 720/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Indico a Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação 

do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando que 

determine-se outro local para realizar o atendimento de crianças, em razão de que com o atendimento 

centralizado na UPA Santa Paula existe demora no atendimento, lotação no local, falta de local apropriado para 

espera e diversos pais estão reclamando a respeito destes problemas.    

  

Nº 721/2022 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 objetivando avaliação de viabildade técnica para 

instalação de lombada para a Rua Abílio Holzmann trecho compreendido entre as ruas Prefeito Fulton Vitel 

Borges de Macedo e Raul Mesquita, Vila Marina. 

  

  

  

  

  

  

Nº 722/2022 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, providências objetivando avaliação de viabildade técnica para 

instalação de Travessia Elevada para  Rua Prefeito Fulton Vitel Borges de Macedo, trecho compreendido entre 

as ruas Amirante Barroso e Abílio Holzmann, na Vila Marina. 

  

Nº 723/2022 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 objetivando melhorias na sinalização nas 

preferenciais na Rua Abílio Holzman, trecho entre as ruas Washington Luiz, Prefeito Fulton Vitel Borges de 

Macedo e Raul Mesquita, na Vila Marina. 

  

Nº 724/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Lapa, entre Rua Maria Úrsula de Abreu e Rua Esther Johansen,Vila 

Progresso, Uvaranas. 

  

Nº 725/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Ferreira Viana, entre Rua Frei Jacinto de Bufatu e Rua Esther Johansen,Vila 

Progresso, Uvaranas. 

  

Nº 726/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Esther Johansen, entre Rua Ferreira Viana e Rua Mandaguari,Vila 

Progresso, Uvaranas. 

  

Nº 727/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Maria Úrsula de Abreu, entre Rua Lapa e Rua Mandaguari,Vila Progresso, 

Uvaranas. 

  

Nº 728/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Lupianópolis, entre Rua Ferreira Viana e Rua Mandaguari,Vila Progresso, 

Uvaranas. 

  

Nº 729/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 
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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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Paranacity, Vila Progresso, Uvaranas. 

  

Nº 730/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Carlopolis, Vila Progresso, Uvaranas. 

  

Nº 731/2022 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 para que seja incluso no Plano 

Municipal de Pavimentação, a Rua Antonil, Vila Progresso, Uvaranas. 

Total de Indicações Aprovadas - 55 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 12 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 24 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 5 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 4 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 3 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 2 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 3 
  
__________________________________________________________________________________________________ 
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 25 de março de 2.022. 
  

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

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

NÃO HOUVE INSCRITOS. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

2&dtReuniao=28/03/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA OCTOGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA). 

               Aos vinte e oito 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, 
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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 22/22, Projeto de Lei nº 55/22, autoriza o Poder Executivo a abrir um 

crédito adicional especial no valor de R$ 161.231,18, e dá outras providências. Of. Nº 296/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 45/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 308/2-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 49/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 318/22-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 44/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 345/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 54/22, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 348/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 56/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 383/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 47/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 390/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 58/22, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 392/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 59/22, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. Nº 394/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 60/22, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. Nº 406/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 50/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 409/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 53/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 434/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 57/22, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. Nº 423/22, encaminhando os 

documentos de Prestação de Contas  da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, referente ao exercício de 2.021. 

Of. Nº 359/22-GP, em atendimento a Indicação nº 13/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 364/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 17/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 365/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 18/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 366/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 20/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 367/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 21/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 368/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 22/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 369/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 23/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 370/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 24/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 371/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 25/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 374/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 26/22, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. Nº 375/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 27/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 376/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 28/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 377/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 29/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 378/22-GP, em atendimento a Indicação nº 30/22, 

de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 379/22-GP, em atendimento a Indicação nº 31/22, de autoria 

da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 385/22-GP, em atendimento a Indicação nº 33/22, de autoria da 

Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 387/22-GP, em atendimento a Indicação nº 35/22, de autoria do Vereador 

Ede Pimentel. Of. Nº 363/22-GP, em atendimento a Indicação nº 16/22, de autoria do Vereador Leandro Bianco. 

Of. Nº 352/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 02/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. 

Of. Nº 353/22-GP, em atendimento ao Ofício nº 33/22, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. Nº 

372/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 37/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 407/22-GP, 

em atendimento a Moção de Apelo nº 119/22, de autoria do Vereador Leandro Bianco. DO VEREADOR JULIO 

KÜLLER - Projeto de Lei nº 50/22, autoriza o município a manter formulários e encaminhamentos e solicitações 

de exames da rede pública de saúde nos estabelecimentos da rede privada de saúde, devidamente cadastrados. 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Projeto de Lei nº 51/22, institui o Programa Municipal de 

Acompanhamento Farmacêutico para Pacientes do SUS Portadores de Diabetes Mellitus. DO VEREADOR 

PAULO BALANSIN - Projeto de Lei nº 52/22, promove alterações na Lei nº 10.408, de 03/11/2010, conforme 

especifica. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Projeto de Lei nº 53/22, denomina de NATHALIA SLOTA 
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a Rua nº 15 do Loteamento Residencial Cidalta I, do Bairro Boa Vista, nesta cidade. DA VEREADORA 

MISSIONÁRIA ADRIANA - Projeto de Lei nº 54/22, obriga o Poder Executivo a divulgar, em tempo real, as 

despesas e receitas do Governo Municipal por meio de aplicativo para celulares e sítio eletrônico. DO 

VEREADOR DR. ZECA - Projeto de Lei  nº 56/22, denomina de NAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA 

MACHADO a Rua “N” do Loteamento Cidade Jardim, situado no Bairro Cará-Cará, nesta cidade. DO 

VEREADOR DR. ERICK CAMARGO - Subemenda Modificativa ao Substitutivo Geral da CLJR, ao Projeto 

de Lei nº 03/22, dando ao Art. 1º, nova redação, conforme especifica. DA MESA EXECUTIVA - Projeto de Lei 

nº 57/22, promove alterações na Lei nº 8.058, de 05/02/2005, conforme especifica. DO VEREADOR DR. 

ERICK - Moção de Apelo nº 135/22, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira 

Schmidt, para que realize medidas administrativas a fim de que seja imediatamente regularizada a situação dos 

Cadastros Únicos junto aos CRAS do nosso Município. Manifestando-se em questão de ordem, o Vereador 

Felipe Passos sugeriu em relação à piscina da Arena, quanto à necessidade de aproveitamento, em face de sua 

reabertura no mês de abril, realizar algumas alterações para que hajam competições oficiais e outras questões 

que foram levantadas em áudio, propondo convidar via ofício o Secretário de Esportes do Município a fim de se 

dirigir à esta Casa, no sentido de conversar sobre o assunto e outras demandas relativas à sua pasta, 

principalmente quanto a realização dos jogos abertos. O Senhor Presidente somou às suas palavras, informando 

que a Mesa Executiva tomou conhecimento dessa situação, tendo ouvido áudio relacionado a tal fato e entrou 

em contato com o Presidente da Fundação de Esportes Marcos Raasch que apresentou outra versão relacionada 

a esse questionamento, onde em conversa com o mesmo, irá agendar reunião na Sala das Comissões desta Casa, 

para que todas as dúvidas que os parlamentares possam ter, sejam explanadas. Anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR, utilizaram da palavra nesta ocasião os Vereadores FILIPE CHOCIAI: Iniciou 

cumprimentando a Senhora Prefeita Municipal, ao 1º BPM na pessoa do Comandante Ginotti, ao 4º Comando 

Regional da Polícia Militar, na pessoa do Comandante Taborda e a todo o Poder Judiciário que acompanharam 

a união de esforços sobre tema relacionados à invasão de área no Município, dizendo que compreende tal 

necessidade quanto ao desenvolvimento de programas de habitação popular que desde o governo Pedro Wosgrau, 

não vem sendo cumprindo essa função como deveria. Entende também haver situação quanto à ocupação de área 

no denominado núcleo Andorinhas, onde tiveram audiência de conciliação semana passada, porém comunicou 

que infelizmente como as pessoas deturpam a questão dessa necessidade, quanto as políticas públicas voltadas 

àqueles que precisam de auxílio do Poder Público para utilizá-las de forma política e desrespeitando o processo 

que se tem. Assim parabenizou a todas as forças que deram a seu tempo um basta para que não se agravasse essa 

situação, de forma organizada e segura. Outro assunto, para apresentar tema relevante que a Casa vem analisando 

de tempo, referente ao Plano Diretor, deixando convite para convocação aos membros da comissão responsável, 

após a sessão, citando fato que esta Casa tem que avançar, considerando que vem sofrendo processo de atraso 

seja por motivo de força maior ou até mesmo já na gestão do prefeito anterior, tiveram anos de atraso para sua 

apresentação e protocolo, tendo sido prejudicado principalmente em razão da pandemia por orientação do próprio 

Ministério Público. Comunicou que também a própria Associação Comercial tem se manifestado, onde a 

Comissão e Mesa Executiva tem a preocupação com fatos supervenientes que vieram à essa questão. Em aparte, 

o Vereador Daniel Milla explicou aos que entraram nesse mandato e não acabaram participando das audiências 

e debates em relação ao Plano Diretor no passado, assegurando que quando foi realizado através de licitação, 

tendo vencido empresa de fora que não tem conhecimento técnico quanto a parte territorial, comercial e de 

mobilidade, além de outras questões, somando ainda que durante esse momento, a população enfrentou a 

pandemia, mudando a vida de muitas pessoas, o jeito de pensar e principalmente nas questões construtivas. 

Diante disso, lembrou que ocorreram ainda vários entraves de questionamentos da sociedade civil organizada 

em relação ao Pleno Diretor. Por outro lado esta Casa recebeu do Ministério Público do Estado do Paraná, mais 

de quatro questionamentos quanto a sua votação, determinando assim determinando, imediatamente. Mesmo 

assim, respeitando o posicionamento daquele Ministério, disse que as leis que regem as modalidades podem 

entrar em discussão nesta Casa, junto com a Mobilidade Urbana, onde já existe licitação de debate do transporte 

coletivo, devendo vir a ser discutido nesta Câmara Municipal, não obstante demais leis que a Comissão Especial 

do Plano Diretor deve analisar, não sabendo se conseguem elaborar emendas, porém tem certeza que este projeto 

que está tramitando nesta Casa, terá que sofrer inúmeras alterações por não corresponder hoje com a atualidade 
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e convívio social da cidade, onde a prefeita deverá revê-lo. LÉO FARMACÊUTICO: Para comentar a respeito 

do período que a população está atravessando, pós-pandemia. Continua cobrando com relação à demora nas 

receitas para os munícipes que se dirigem até a Unidade Básica de Saúde, em busca das mesmas, principalmente 

usuários de medicamentos controlados que encontram sérias dificuldades em consegui-los. Também a demora, 

onde hoje esteve fazendo visita, tendo visto que as farmácias dos postos atendem somente quinze pessoas/dia 

para distribuição desses medicamentos. Outra situação que observou em visita aos PAs, relatando a ocasião de 

quando funcionário entra em férias, não existe substituto, principalmente se for médico, não conseguindo atender 

o munícipe. Em aparte, o Vereador Dr. Erick, relatou que está cobrando desde o ano passado a contratação de 

novos profissionais médicos, enfermeiros ou técnicos de enfermagem. Disse que em conversa com o Secretário 

de Saúde, esse informou já estar em processo de licitação uma empresa para realizar concurso público nesse 

sentido, esperando que isso venha a acontecer o mais rapidamente possível. Vereador Leandro Bianco, também 

em aparte, relatou sua visita ao Bairro Santa Bárbara no Cará-Cará, onde chamou atenção uma reclamação, 

quanto à unidade de saúde que fecha no horário de almoço, entendendo que deveria ser feito programação através 

de rodízio entre os servidores para que a mesma não fechasse as portas nesse intervalo, registrando pedido 

público ao Secretário Rodrigo Manjabosco no sentido de resolver essa situação. Seguindo, Vereador Léo 

Farmacêutico relatou as péssimas condições que se encontram as estradas que demandam à região do Distrito de 

Itaiacoca, lembrando que o Vereador Júlio Küller se manifestou nesse sentido semana passada, e em conversa 

com o Secretário Bruno, o mesmo o ligou informando que amanhã estará sendo encaminhada máquina para que 

sejam solucionados os problemas daquela população, estando à espera de plataforma do Secretário Eduardo para 

transporte da máquina. Outro assunto, para informar que precisam tratar com líderes, ou gerência da FASPG, 

relatando que desde o dia dezoito deixou recado para o Secretário, mandou mensagem, ligou e até então não 

recebeu nenhuma resposta, tendo se passado dez dias, apelando para que possam ser sanados os pontos 

apontados. JOCE CANTO: Para anunciar que a “maior indústria do mundo” vai se instalar em Ponta Grossa: a 

indústria da multa, dando conta de licitação no valor de oito milhões e quinhentos mil reais prevendo a instalação 

de radares em cento e vinte faixas em Ponta Grossa, com equipamentos que verificam ainda veículos com 

documentação irregular. Recordou que o ex-prefeito Marcelo Rangel prometeu em sua campanha política que 

acabaria com os radares na cidade, não tendo providenciado, sendo o que a prefeita Elizabeth seguirá seu 

exemplo com a instalação desses aparelhos. Deixou como sugestão nesse sentido, ao invés de aplicar esses 

valores em radares, para multar as pessoas, porque não colocar lombadas que são baratas e rápidas de serem 

feitas. Destacou ainda que com oito milhões de reais dariam para investir nas crianças da UPA SANTA PAULA, 

criando novo espaço àquelas que esperam até oito horas pelo atendimento - que invista no Pronto Atendimento 

Infantil. JULIO KÜLLER: Para comentar notícia que teve conhecimento através do Jornal A Gazeta do Povo, 

que o Ministro da Educação Nilton Ribeiro entregou o cargo, entendendo nada mais justo e correto, por conta 

da repercussão e possibilidade de fraude na entrega e repasse de recursos que aconteceu naquele ministério, onde 

as investigações ocorrerão de maneira correta. Comentou sobre o trabalho levantado pelos vereadores Felipe 

Passos e Daniel Milla, quanto ao investimento de um milhão e meio de reais para realização do projeto do Plano 

Diretor, o qual tem que ser votado, respondendo questionamentos quanto ao governo da Prefeita Elizabeth estar 

estagnado, dizendo existirem grandes explicações, porém não há vontade das pessoas irem a fundo e dizer 

realmente de onde essas vêm. Entende que o valor gasto poderia sim ter sido investido na UPA, no Pronto 

Socorro ou em obras de asfaltamento, porém é assunto que ainda irá debater mais adiante, onde fará pedido de 

informações para saber quais foram os critérios adotados para se gastar tanto em projeto que considera horrível 

e ruim. Disse que nesta manhã esteve conversando com o Secretário de Planejamento Henrique e Bill, 

responsáveis por toda a parte de Autarquia Municipal de Trânsito que foi transferida à referida secretaria, dizendo 

que mostrou coisas que até então não conhecia e a preocupação do mesmo que também é sua com relação ao 

transporte coletivo, não somente da cidade, ao qual participou de comissão capitaneada pelo Vereador Leandro 

Bianco, chegando a várias conclusões, mas também o transporte público para os distritos, que não tem, e onde 

tem, como no Distrito de Guaragi dá prejuízo para a empresa contratada, considerando importante executar novo 

projeto, que esta Câmara irá legislar, verificando item por item desse novo contrato, garantindo assim transporte 

para os distritos. Também conversou a respeito da colocação de água para famílias dos distritos, onde existe 

também concessão que não funciona. Lembrou que dez mil moradores do interior estão sem água e sem 
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transportes por conta de erros na elaboração de projetos básicos que vieram para esta Casa. Em aparte, o Vereador 

Paulo Balansin disse que visitou semana passada a região do Roxo Roiz, onde está pronto o poço artesiando, 

restando a instalação de bomba, existindo pessoas que ficam até três dias sem água, entendendo que os 

responsáveis tem que resolver essa situação. Seguindo, Julio Küller citou poço perfurado na localidade de 

Tabuleiro, há mais de dez anos onde encaminhou emendas orçamentárias impositivas de noventa e quatro mil 

reais, entendendo que não necessitaria disso, em razão de haver empresa que tem concessão do município e não 

realiza a ligação às residências lá localizadas. De manhã também teve oportunidade de conversar com o 

Secretário de Agricultura, Bruno, não somente a respeito das estradas, cujos problemas serão sanados 

vagarosamente com equipe de trabalho em algumas regiões do Itaiacoca, porém irá continuar insistindo para que 

todos os moradores sejam atendidos, tenham dignidade de levar seus filhos até a escola e seus doentes à cidade. 

Falando ainda de poços artesianos, além dos recursos da ordem de noventa e quatro mil reais investidos no 

Tabuleiro, de sua iniciativa para que possam ter bomba e distribuição e mais noventa e quatro mil reais no 

Caçador, onde pessoas tomam água de um terreno pertencente à Águia Florestal, onde animais passam por dentro 

do arroio, continuando assim nessa luta em prol daquele distrito, além de Uvaia e Guaragi, cujas pessoas fazem 

parte da família pontagrossense. Finda a leitura do Expediente, deu-se início à apreciação da ORDEM DO DIA 

- EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 177/2021: denomina de MARIA GENY DA ROCHA 

QUADROS a Rua nº 48 do Loteamento Jardim Residencial Royal, Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, 

ficando justificada a ausência da votação do Vereador Celso Cieslak, por estar fora do recinto no momento da 

chamada, cujo pedido verbal foi acatado pelos demais pares. PROJETO DE LEI Nº 309/21 (Vereador Celso 

Cieslak), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor OSNI MONGRUEL JUNIOR: 

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

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

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

Farmacêutico e Paulo Balansin. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 200/21 (Vereador Valdir 

Pedroso), concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor ERNANI ANTONIACOMI: 

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

Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Gerldo 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 208/21 (Vereador Felipe Passos), dispõe sobre 

apresentação de relatório bimestral sobre as obras em andamento ou com prazo de execução suspenso no 

Município e sobre a implantação de código QR em todas as placas de obras públicas municipais para leitura e 

fiscalização eletrônica: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. Foi colocada em discussão e votação, tendo sido aprovada a solicitação verbal do 

Vereador Julio Küller, ficando o mesmo autorizado a se ausentar da presente sessão, em face de compromisso 

agendado. PROJETO DE LEI Nº 229/21 (Vereador Felipe Passos), dispõe acerca do uso de capacetes e demais 

equipamentos quando do trânsito de motonetas e patinetes elétricos em âmbito do Município de Ponta Grossa: 

RETIRADO PARA VISTAS, POR UM DIA, a pedido do Vereador Felipe Passos, ficando registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Julio Küller à referida solicitação. PROJETO DE LEI Nº 331/21 (Vereadores 

Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno e Filipe Chociai), dispõe sobre a dispensa de alvará e documentação para 

eventos de cunho assistencial: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso 

Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe 

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

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

Küller. Foi aprovada a solicitação verbal do Vereador Geraldo Stocco, ficando o mesmo autorizado a se ausentar 

da presente sessão, em face de compromisso agendado. EMENDA DE REDAÇÃO, apresentada pela Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação: APROVADA, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 

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

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

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

Geraldo Stocco e Julio Küller. PROJETO DE LEI Nº 358/21 (Vereador Ede Pimentel), denomina de JAMIL 
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SAAD FILHO a Rua nº 08 do Loteamento ECOPARK - Pilão de Pedra, Bairro Neves, nesta cidade: 

APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Geraldo Stocco e Julio 

Küller. PROJETO DE LEI Nº 12/22 (Vereador Jairton da Farmácia), concede Título de Cidadã Benemérita de 

Ponta Grossa à Senhora PATRÍCIA DE BARROS OLIVEIRA: APROVADO, com votos favoráveis dos 

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

Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi 

do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores Geraldo Stocco e Julio Küller. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: 

Moção nº 134/22, do Vereador Izaias Salustiano e Indicações nºs 677; 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 

687, 688; 705/22, do Vereador Paulo Balansin; 678; 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 

701, 702, 703; 724/22, do Vereador Geraldo Stocco; 704; 706; 711; 715; 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 

725, 726, 727, 728, 729, 730, 731/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 707, 708, 709, 710/22, da Vereadora Joce 

Canto; 712/22, do Vereador Dr. Zeca; 713, 714; 718/22, do Vereador Celso Cieslak; 716; 719/22, do Vereador 

Ede Pimentel; 720/22, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 721, 722, 723/22, da Vereadora Missionária Adriana. 

Concluída a votação da Ordem do Dia e não havendo vereadores inscritos para o Pequeno Expediente, o Senhor 

Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra em caráter ordinário para o dia trinta 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 oito de 

março de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 31 de março de 2.022. 
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