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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 11/04/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=11/

04/2022 

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 GERALDO STOCCO (PSB): Comenta que irão discutir hoje sobre o Plano Diretor e o Plano 

de Mobilidade Urbana do Município, que a  lei federal prevê que o plano de Mobilidade seja aprovado até 

2022, que tem até o fim desse ano para aprovar o plano de mobilidade, que é preciso fazer várias alterações no 

Plano de Mobilidade, que é um Plano Extenso, e que estão em conversa com universidade, pessoas que 

entendem do assunto e pessoas técnicas, que existem pessoas que sabem muito mais sobre mobilidade e até 

sobre o plano diretor e que estão em conversa com essas pessoas, algo que aconteceu nesse plano sobre o futuro 

da mobilidade, de carros elétricos daqui cinco anos e que o uso de  combustíveis fosseis irá diminuir cada vez 

mais e isso não está contemplado no Plano de Mobilidade, que a cidade e grande e uma das principais do estado 

e precisam de um Plano de Mobilidade e um Plano Diretor condizente com isso, que a cidade tem capacidade 

e espaço mas é necessario preparar a cidade e as pessoas, que a pandemia atrapalhou  muito em questões como 

reuniões e audiências públicas, comenta que irá falar quando o projeto estiver em votação e que pedira vistas 

a esse projeto pois é necessario ter calma e responsabilidade sobre o que aprovaram, comenta que foi até a 

APACD e a mesma está fechando, devido à má gerencia de gestões anteriores e que ficou chateado e triste por 

não conseguir uma conversa com a prefeitura, que ninguém quis receber os funcionários que estão a dois meses 

sem salário, que muitas crianças não seriam tão desenvolvidas como são hoje se não fosse a APACD, que ficou 
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extremamente chateado, que é uma falta de sensibilidade e dialogo, e que a função é fiscalizar e que o palácio 

ao lado não gosta quando propõe procedimento de fiscalização, que inúmeros problemas a prefeitura resolve 

porque vereador leva o problema, que se não fosse os vereadores o trabalho da prefeitura seria extremamente 

mais difícil e não alcançaria o tanto de pessoas que alcança e que ficam chateados que as funcionaria estão 

desesperadas e precisam conversar com alguém, que precisam de respostas, questiona sobre a sensibilidade, 

comenta que a instituição vem sofrendo em questões financeiras a algum tempo já que que tentam fazer 

algumas atividades, fazer algumas rifas e sorteios, quando tem almoço ajudam mas isso e muito pouco ainda, 

elas precisam de resposta do Poder Executivo e espera que algum parlamentar consiga pois para seu mandato 

as portas parece fechadas, que são as funcionárias que estão sofrendo e as crianças especiais que podem sofrer. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta que APACD é uma instituição que tem mais de 40 anos e 

trata da pessoa com deficiência que as outras instituições não tratam, cuidando da parte mais complicada e teve 

problemas na gestão passada com dois funcionários que acabaram causando um prejuízo para essa instituição 

de mais de um milhão e meio de reais e agora uma instituição que vive de recursos públicos e doações se vê 

numa dívida gigantesca, que é o momento da população se unir para sanar os problemas da APACD que ajudou 

a vida inteira a população de Ponta Grossa, que entende essa cobrança da prefeitura de Ponta Grossa mas os 

convênios foram feitos e não há juridicamente o que fazer com relação a instituição, que tem deputados que 

destinaram valor que irá apoia-los em setores que irá gerar economia para que possam pagar a dívida, que todos 

estão comovidos, concede a palavra ao vereador Filipe Chociai (PV), comenta que não é que o executivo não 

quer fazer repasse de recurso, ou se nega a ajudar a solucionar esse problema, a questão é juridicamente, por 

conta dos atrasos que tiveram nas gestões anteriores essa dívida que acarretou especialmente com o poder 

executivo, foi feito uma renegociação e um reparcelamento mas a pandemia afetou a situação de serviços e a 

entrada de recursos para a entidade e nesse momento pela ausência de uma certidão não há possibilidade e de 

liberar alguns recursos de convênios especialmente se tratando de município, o que o Poder Executivo  está 

buscando soluções e que estão numa discussão na controladoria para fazer uma permissão para que esses 

recursos possam ser encaminhados através da instituição apresentando um plano de gestão colocando e 

expondo as dificuldades e como pretende se estruturar e sanar essas pendencias a partir da análise do plano de 

gestão o Executivo fara liberação de recursos sem a necessidade dessa certidão, comenta que foi proposto pelo 

município 90 dias e a APACD entende que esse prazo não é o suficiente para se reestruturar, que o caminho já 

está construído e que não está desistida, com a palavra novamente o vereador Julio Kuller (MDB), comenta 

que tem conversado como o secretario Claudio e a Controladoria para que deem mais agilidade no processo, e 

conclama que todos tem o deputado Estadual e Federal e todos tem condição d e fazer esse pedido e salvar uma 

instituição que salvou muitas famílias, concede parte ao vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), 

comenta que devem fazer sua parte e comenta emenda de trezentos mil reais encaminhada pelo Deputado 

Haroldo Martins a instituição e que se todos se unirem poderão ajudar muito, com a palavra novamente o 

vereador Julio Kuller (MDB), comenta ter certeza que isso pode melhorar para fazer a APACD forte novamente 

desempenhando o papel que nunca deixou de desempenhar e que é disso que correra atras, que está buscado 

através das mídias uma proposta de fazer uma campanha, que o munícipe saiba o que está acontecendo e possa 

colaborar e tem certeza  que se unirão aos diretores e ajudem a instituição. Comenta sobre o vale transporte do 

estudante, que tem certeza que muitos vereadores tem sido procurados com relação a demora e a morosidade 

na liberação desses vales transportes, e que tem sido muito procurado com relação a isso, que talvez essa 

mudança da Autarquia faz com que pessoas que necessitam, estão sem vale-transporte até agora, e estão no 

meio de abril e as pessoas não conseguem mais pagar, que a dificuldade é tanta que se protocola o documento 

vai lá para o setor e volta faltando documento e as pessoas não conseguem dar transporte para os filhos e é 

necessario que o setor agilize esse trabalho, que tem gente faltando por conta dessa demora no trabalho de 

liberação dos vales-transportes, comenta ser um alerta e que são vereadores fiscalizadores e devem apontar 

onde está o erro, que está cobrando o governo municipal que se atente a isso. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Inicia saudando Janete do Grupo Vida, voluntariado 

independente que venho fazer conversa com os vereadores sobre a questão da votação do PL 16/2021 relativo 

aos fogos de artificio, que é de muito interesse dos protetores de animais, que o Grupo Vida está prestes a se 
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tornar uma ONG, que é um grupo bastante ativo e está acompanhando essa questão do PL dos fogos que já 

caminhou na Comissão de Legislação e passou de forma favorável por essa comissão, que é muito importante 

saber que entre trinta a noventa porcento das pessoas inseridas no Espectro Autista possui uma audição melhor 

do que pessoas não autistas é o que afirma um estudo publicado na revista Conit, que muitos autistas ouvem o 

que para pessoas sem autismo passam despercebidos, é comum familiares e associações de crianças e adultos 

com aspectos autistas fazer apelo para que os fogos de artificio sejam eliminados das comemorações e 

infelizmente não são ouvidos que na noite da virada se vê uma grande queima de fogos fazendo um grande 

barulho, causando transtorno, muitas crianças tem crises gravíssimas e nessas solicitações pedem que se 

utilizem fogos com ruídos mais baixos, não necessariamente  que os fogos sejam extintos mas que sejam 

proibidos os rojões, treme terra, que causam dor, pânico e desespero, que o fato de não conseguirem prever o 

que vem depois do barulho faz com qe essas crianças e jovens tenham crises gravíssimas, que a audição de um 

cachorro que é quatro vezes maior e causa muito sofrimento, por isso as protetoras de animais a procuraram 

logo que assumissem para que propusessem o PL para que se extinguisse fogos de alto estampido  3 potentes 

no município que não quer passar mais um ano novo ou outra festividade tendo que essas crianças e animais 

suportem tamanho sofrimento, então reforça pedido para que se ouça esse pedido que é simples, eliminar o que 

faz mal e manter o que é bonito, que passe rapidamente pelas comissões e seja aprovado e sobre quem fara a 

fiscalização diz que farão, que se pudesse denunciar o vizinho que foi indiretamente responsável pelo seu 

cachorro ter lhe atacado na virada de 2021 para 2022, hoje ele pensaria duas vezes antes de soltar aqueles 

explosivos tão nocivos à saúde dos animais e das pessoas sensíveis isso sem falar em doentes, idosos e bebes 

e que são muitos seguimentos que sofrem por uma lei que ainda precisa ser aprovada e com urgência. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Inicia externando comprimentos a diretoria do Clube Princesa 

dos Campo, com 125 anos de história e que no último sábado foi empossado a nova diretoria, cumprimenta a 

diretoria que estava à frente e a diretoria que assumiu, comenta sobre o importante papel que os clubes fazem 

na cidade de Ponta Grossa, comenta sobre o passe livre e que nas visitas passadas receberam pelo menos três 

reclamações dos alunos que não estão tendo acesso ao passe livre embora tenham realizado o cadastro e estão 

com o cadastro deferido, e não foi repassado recursos para se utilizar o cartão, chegou ao ponto que  uma das 

escolas reclamante fez vaquinha para poder auxiliar os adolescentes e crianças que  não tem dinheiro para pagar 

o transporte coletivo, que esteve no Parque do Café sexta-feira à tarde e uma família teve o passe livre negado, 

que a família mora no Parque do Café e a criança  estuda  na Escola Padre Carlos Zelesni e consideraram que 

dá mil e oitocentos metros e  o quesito da distância não foi atendido, porem vale lembrar que o mil e oitocentos 

metros que consideram foi em linha reta passando por dentro das fazendas num local onde nem carro trafega 

direito, não tem via oficial e nem transporte coletivo, já que o transporte do Parque do Café para o Jardim 

Sabará tem que passar inevitavelmente pela Souza Naves e esses adolescentes tiveram negado o benefício, que 

deve rever esse critério da distância, que é importante que se verifique o que está acontecendo para que essa 

situação seja o mais rápido possível resolvida, comenta que hoje se votar temas importantes como o PDV que 

é projeto do Governo Municipal que traz a possibilidade da demissão voluntaria por parte dos servidores 

públicos, que deseja acreditar que seja um passo importante e não vê maiores problemas para a aprovação do 

PDV já que a questão de adesão ou não é voluntária, outro projeto é o PL 461 do Plano Diretor e que esse irá 

impactar, que sabe que já havia recomendação do Ministério Público para que esse projeto venha para  a Ordem 

do Dia, que o projeto foi protocolado na casa em 2019 porem os estudos foram realizados em 2016 por empresa 

contratada  para esse fim, que irá falar mais do mérito do projeto no momento em que for efetivamente discutir 

mas sabe que o projeto que irão votar está longe do ideal para a cidade, que foi desenvolvido por uma empresa 

que custou mais de um milhão e seiscentos mil reais ainda no Governo do Prefeito Marcelo Rangel e que não 

vem de encontro com o que entendem ser o melhor para a cidade e que o plano diretor não pode trazer prejuízo 

socioeconômico na cidade mas devem atender a lei federal que exige que cidades menores que Ponta Grossa, 

precisam ter um Plano Diretor aprovado que terá validade por 10 anos, que estão trabalhando um plano 

elaborado com estudos de 2016 que chegou em 2019 e sera aprovado em 2022 e que tem responsabilidade para 

saber se esse plano atendera as demandas da cidade, que já tem alguns projetos aprovados que não se 

compatibiliza com o plano diretor na área da construção civil por exemplo, e qie ´precisam analisar com 

cuidado e tão importante quanto aprovar um plano diretor é saber que ele representa os anseios da população e 
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o mais próximo ao ideal para a cidade, comenta que a partir de sua aprovação já se deve pensar em verificar e 

fazer as adequações que a comissão especial instituída para análise do plano diretor deve ser mantida de forma 

permanente pois as demandas são continuadas e a legislatura inteira deve estar atenta as mudanças sociais, e 

que é seu papel ser guardiões do plano diretor e coloca o gabinete a disposição para atender e que na cidade 

tem muita gente que pode auxiliar e orientar para que possam discutir e aprovar texto de lei que atenda a 

população de Ponta Grossa. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Comenta sobre duas praças importantes da 

cidade, a praça do Ponto Azul que foi palco de uma briga generalizada que esses jovens envolvidos devem ser 

identificados e seus pais responsabilizados e que algo deve ser feito, que a outra é a Praça Barão de Guaraúna 

que está parecendo uma “cracolândia”, que domingo de manhã quando ia a igreja devia ter de quinze a vinte 

pessoas na praça bebendo e usando drogas, que no início do mandato conversando com a Doutora Tania 

Secretaria Municipal de Segurança Pública sugeriu a instalação de uma base da Guarda Municipal para atender 

toda a região central, que na época não havia efetivo suficiente da guarda municipal e foi instalado uma câmera 

de segurança mas não houve resultados satisfatórios, que houve diversos casos de violências em diversas as 

praças, que a Secretaria Tania é muito competente e já deve estar pensando em uma solução para esse caso mas 

acredita que apenas com a presença efetiva da Guarda Municipal e da Policia Militar no centro da cidade trará 

a sensação de segurança que o munícipe precisa. Comenta que estará protocolando moção de repudio contra a 

Folha de São Paulo que logo na semana mais importante do mês para os cristãos esse jornal tenta desmoralizar 

o cristianismo com uma ideia que Jesus teria sofrido abuso sexual antes de ser crucificado, que isso é uma 

afronta a fé de  milhões de brasileiros e não podem se calar com alguns meios de comunicação brincando com 

a fé das pessoas, que deve haver respeito, comenta sobre a fala da vereadora Josi do Coletivo (PSOL) na semana 

passada no pequeno expediente onde citou o caso de pastores que estão sendo acusados de corrupção, comenta 

que pastores são pessoas comuns e que o título de pastor não pode impedir uma pessoa de ocupar qualquer 

cargo seja qual for portanto que seja capacitado para isso, que esses rótulos tem que acabar, que não pode 

generalizar com um fato isolado, de uma suspeita de corrupção que deve ser apurada sim, se comprovada 

devem ser punidos, mas não são todos os pastores corruptos, a sua grande maioria são pessoas corretas e de 

caráter, e muitos capacitados para ocupar qualquer cargo, que em sua opinião a fala da vereadora é perseguição 

religiosa, que é bíblico que aconteceria e não estranha quando são perseguidos por conta da fé, que há pastores 

e missionaria na Casa, que foram eleitos pelo povo e se foram eleitos tem o direito de estar representando 

aqueles que acreditam no trabalho. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Comenta sofrer esses ataques a nove anos e que já lhe 

disseram que lugar de pastor é na igreja e que assim como outros profissionais é lugar de todos por ser uma 

Casa democrática e que podem e são capacitados, comenta que tem ouvido e explanado aquilo que é correto e 

todo dia esta apreendendo e se capacitou para estar na Casa, se alguns erram todos erram, e em todas as áreas 

erram, que é o ser humano e vai seguir seu rumo, que merecem respeito, e que continuará fazendo seu papel, 

comenta relato da Policia Militar em especial Patrulha Escolar, que tiveram uma situação lamentável no Ponto 

Azul e que a Patrulha Escolar está atenta e fazendo patrulhamentos, palestras e operações em frente aos colégios 

que isoladamente aconteceu um fato triste de se ver, e que palestrou por 12 anos na Patrulha principalmente 

para os pais, que os pais precisam monitorar seus filhos, que é um conjunto, os pais e professores sabem que a 

comunidade escolar sempre chama os pais e responsáveis e se estiverem todos unidos, que ouviu relato de 

diretor preocupado que estão fazendo uso de entorpecentes nas praças, que já fez oficio para a Patrulha Escolar 

e Guarda Municipal intensificar mas já estão fazendo isso, e que é lamentável, que cabe aos pais tambem, não 

eximindo o papel da segurança pública, que nesse momento a Patrulha Escolar está fazendo operações, e que 

sempre fazem isso, mas não são onipresentes, que o trabalho eficiente e competente está na rua combatendo 

que lamentavelmente aconteceu isso e devem ser notificados pela direção da escola e devem ser punidos e 

chamar os pais na escola, que cabe uma conscientização de toda a sociedade, e que está sendo feito operações 

que tinham antigamente modulo no Ponto Azul e hoje mudou o sistema da Policia Militar e que é muito mais 

eficiente, que o patrulhamento é eficiente e não se pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, concede  

a palavra ao vereador Celso Cieslak (PRTB), comenta que tem quatro módulos moveis que venho e nunca 

foram utilizados, são novos e a Guarda pode colocar cada um desses módulos em cada praça para atender, que 
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tem bastante pessoal, que foi integrado o pessoal da AMTT com a guarda, estão fazendo cursos e podem 

trabalhar e evitar esse tipo de acontecimento, que o colégio é estadual mas a praça é publica, que tem que pôr 

o pessoal na rua, e no Ponto Azul ocorre o tempo todo, e que o módulo deve ser colocado para trabalhar, com 

a palavra novamente o vereador Pastor Ezequiel (AVANTE), comenta falar dos módulos aos quais foi até 

Curitiba e são módulos da polícia militar que inclusive estão funcionando e que a sociedade tem visto esses 

módulos andando pela cidade, comenta que está falando do trabalho da Patrulha Escolar que faz patrulhamento 

e conscientização. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 11/04/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  
EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 335/2021: 

Dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para Estação Transmissora de 

Radiocomunicação - ETR autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, nos termos da 

legislação federal vigente. 
Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 340/2021: 
Extingue a Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS, mediante incorporação, nos termos da Lei das 

Sociedades Anônimas. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 31/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 75.000,00, e dá outras 

providências. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 

Dispõe sobre a Revisão do Plano Diretor do Município de Ponta Grossa. 
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PARECERES: COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL     - Pela 

admissibilidade quanto a constitucionalidade e legalidade, favorável à aprovação quanto ao mérito e pela rejeição das 

emendas à ele apresentadas, abaixo relacionadas, conforme fundamentado 
  

Emenda nº 1 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 

Acrescente-se o Inciso IV ao art. 67 do PL epigrafado com a seguinte redação: 
  

Emenda nº 2 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 
Acrescente-se o parágrafo 4º ao art. 54 do PL epigrafado, com a seguinte redação: 
  

Emenda nº 3 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 
Acrescente-se o Inciso IX ao art. 60 do PL epigrafado, com a seguinte redação: 
  

Emenda nº 4 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 
Acrescente-se o Inciso VI ao art. 66 do PL epigrafado, com a seguinte redação: 
  

Emenda nº 5 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 
Dê-se ao parágrafo único do art. 8º do PL epigrafado, a seguinte redação: 
  

Emenda nº 6 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 
Acrescente-se o Inciso VII ao art. 49 do PL epigrafado, com a seguinte redação: 
  

Emenda nº 9 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 

Dê-se ao Inciso III do art. 206 do PL epigrafado, a seguinte redação: 
  

Emenda nº 10 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 
Dê-se ao art. 215 do PL epigrafado a seguinte redação: 
  

Emenda nº 11 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 

Acrescente-se o Inciso IV ao art. 216 do PL epigrafado com a seguinte redação: 
  

Emenda nº 12 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 

Dê-se ao art. 218 do PL epigrafado a seguinte redação 
  

Emenda nº 13 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 

Dê-se ao caput do art. 220 do PL epigrafado a seguinte redação: 
  

Emenda nº 16 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 
Suprima-se o art. 63 do PL epigrafado 
  

Emenda nº 17 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 

Dê-se ao caput do art. 212 do PL epigrafado, a seguinte redação: 
  

Emenda nº 18 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 
Dê-se aos §§ 5º e 6º  do art. 212 do PL epigrafado, a seguinte redação: 
Pedido de vistas por 15 dias pelo vereador Geraldo Stocco (PSB) Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos 

Contrários - Abstenções  

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 460/2019: 
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Aprova a lei que dispõe sobre o Plano de Mobilidade Urbana do Município de Ponta Grossa. 
  
PARECER: COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - Pela admissibilidade 

quanto à constitucionalidade e legalidade e favoravelmente à aprovação quanto ao mérito 

Pedido de vistas por 15 dias pelo vereador Geraldo Stocco (PSB) Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos 

Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO E OUTROS 

Projeto de Lei Ordinária nº 312/2021: 

Dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação de comprovação de vacinação contra a COVID-19, no 

âmbito do Município de Ponta Grossa e dá outras providências. 
  
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Voto em Separado dos Vereadores Pastor Ezequiel Bueno, 

Leandro Bianco, Felipe Passos e Léo Farmacêutico, restando vencido o Relator Vereador Ede  Pimentel que opinou pela 

inadmissibilidade da matéria 

                         CFOF    - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CAPICTMA  -  

                         CSAS    - Contrariamente à aprovação (Rejeitado – 6 Votos Favoráveis - 12 Votos 

Contrários - Abstenções) 

Pedido de vistas por 15 dias pelo vereador Dr. Erick (PSDB) Rejeitado – 8 Votos Favoráveis - 10 Votos 

Contrários - Abstenções 

 

 

Votação Nominal – Aprovado – 10 Votos Favoráveis - 9 Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 5/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 150.000,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 42/2022: 
Estabelece o Plano de Demissão Voluntária dos empregados públicos municipais da Administração Direta e 

Indireta. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

Votação em Destaque o § 2º do Art. 3º pedido pelo vereador Julio Kuller (MDB) 

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

 

_________________________________________________________________________ 
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DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 46/2022: 
Institui o Programa de Alimentação dos Trabalhadores da Administração Direta e Indireta do Município de 

Ponta Grossa. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 146/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

 MOÇÃO DE APELO 

 Dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt,  pelo não 

fechamento total do Hospital Amadeu Puppi para reforma estrutural, que a mesma seja feita por Alas. 

  

Nº 147/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas 

administrativas a fim de que seja imediatamente regularizada a situação da Associação dos Deficientes Físicos 

de Ponta Grossa (ADFPG), que no momento está sem atendimento odontológico, não obstante possuir 

convênio com o Poder Executivo. 

  

Nº 148/2022 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A diretora Terezinha Hoffmann Nogueira e sua equipe pedagógica,  aos serviços prestados à comunidade 

pontagrossense, em frente  ao Colégio Sirley Jagas. Promovendo diversos projetos, onde os alunos se 

conscientizam sobre o meio ambiente, saúde, cultura e causas sociais.  

  

Nº 149/2022 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A diretora Elionai Padilha Ferreira e sua equipe pedagógica,  aos serviços prestados à comunidade 

pontagrossense, a frente do Colégio Estadual Dr. Munhoz da Rocha, em reconhecimento ao relevante trabalho 

que vem sendo realizado na educação.  

  

Nº 150/2022 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A diretora Carmem Lúcia Preuss e sua equipe pedagógica,  aos serviços prestados à comunidade 

pontagrossense, a frente da Escola Estadual do Campo de Vila Velha, em reconhecimento ao relevante trabalho 

que vem sendo realizado na educação de Ponta Grossa. 

  

  

Nº 151/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 
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A V. Ex.ª Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná - Ademar Traiano, ao qual desde já rogamos que 

faça chegar este documento aos Exmos. Srs. Deputados Estaduais, para que sejam tomadas medidas a fim de 

ser instalada uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as ações e omissões do Governo Estadual, 

em especial do Instituto Água e Terra, nos episódios envolvendo corte autorizado de espécimes saudáveis de 

Araucária ocorridos nos últimos meses, em todo estado e em especial em Almirante Tamandaré e Fazenda Rio 

Grande, Paraná. 

  

 Total de Moções Aprovadas – 6 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 3 

INDICAÇÕES 

  

Nº 863/2022 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, operação tapa buraco para a rua Dr  João Cecy filho  próximo 

ao número 3242,  na região do bairro Rio Verde.  

  

Nº 864/2022 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 estudos no sentido de disponibilizar 

ônibus no horário das 18:00 horas na linha Centro/Oficinas.  

  

Nº 865/2022 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 patrolamento, cascalhamento e 

compactação em vias do Bairro Santa Mônica. 

  

Nº 866/2022 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 

solicitação de estudo técnico para mudança no sentido da Rua Bonifácio Ribas- Cel. Claúdio, que hoje é mão 

dupla, em mão única e a instalação redutores de velocidade, próximo a Escola Municipal Cel. Cláudio 

Gonçalves Guimarães. 

  

Nº 867/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

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

das ruas do San Martin, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa eleitoral de 

100% de asfalto nos bairros. Enquanto as obras não iniciem seja realizado com urgência Patrolamento, 

Cascalhamento e Manilhamento. 

  

Nº 868/2022 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 

das Ruas do bairro Jardim Bela Vista, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros. 

  

Nº 869/2022 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 e limpeza na Rua 

Ibiporã, frente ao nº 732, esquina com a Rua Marcílio Dias, Bairro Nova Rússia, nesta cidade. 

  

  

Nº 870/2022 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  que seja notificado o proprietário 

para efetuar limpeza da calçada que encontra-se tomada por mato, na  Rua Francisco Camerino esquina com a  

Rua Cel Francisco Ribas - Órfãs, nesta cidade. 

  

Nº 871/2022 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  que seja notificado o proprietário 

para efetuar limpeza da calçada que encontra-se tomada por mato  na  Rua Daily  Luiz Wambier número 2559,  

esquina com a  Rua Francisco Camerino - Órfãs, nesta cidade. 

  

Nº 872/2022 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  que seja notificado o proprietário 

para efetuar limpeza da calçada que encontra-se tomada  por  mato e  lixo,  na  Rua Vespasiano  Madureira em 

frente ao número 150 - Órfãs, nesta cidade. 

  

Nº 873/2022 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 limpeza  na  bifurcação,  entre  as  

Ruas  Vespasiano Madureira  e  Francisco Camerino - Órfãs, nesta cidade. 

  

Nº 874/2022 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, restabelecer junto á Concessionária atuante no Transporte 

Coletivo Urbano, os itinerários da Linha Senai-Terminal Central/Terminal Central-SENAI. 

  

Nº 875/2022 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 desobstrução de bueiros, com 

limpeza ou readequação do mesmo, situado á rua Padre Osvaldo Gomes, nas proximidades do nº 461, situada 

no Parque Dom Pedro II.   
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Nº 876/2022 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, adequação, acessibilidade, viabilidade para a 

Rua Glauco Emerson Lopes Marochi, esta situada no Jardim Canaã. 

  

Nº 877/2022 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 e readequação para uso do Parque Infantil 

localizado na Praça do Parque do Café, Contorno  

  

Nº 878/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, adequações na pavimentação asfáltica para a Rua Zequinha de 

Abreu, trecho compreendido entre as Ruas José Delezuk e Braulina Carneiro de Quadros, no Bairro da Ronda 

  

  

  

Nº 879/2022 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, solicitar a inclusão da  Rua Minas Gerais, entre as ruas 

Felipe Justus  e  Theodoro Guimarães - Bairro Boa Vista, no Programa Municipal de Pavimentação. 

  

Nº 880/2022 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, solicitar a manutenção,  manilhamento e a colocação de 

fresado  na  Rua Nelton Marcondes  Ribas, próximo ao numeral 18, Bairro Cinto Verde Região do Cará-Cara. 

  

Nº 881/2022 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, restabelecer junto à Concessionária atuante no Transporte 

Coletivo Urbano, os itinerários de veículo intermediário em horários de pico para a Linha Pimentel. 

  

Nº 882/2022 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, restabelecer junto à Concessionária atuante no Transporte 

Coletivo Urbano, os itinerários de veículo intermediário em horários de pico para a Linha Parque dos Pinheiros 

  

Nº 883/2022 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 limpeza da galeria e instalação de grelha 

e tampa do bueiro da rua Henrique Portela de Almeida 49, Verona. 
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Total de Indicações Aprovadas – 21 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 8 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 3 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 4 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 08 de abril de 2.022. 
  

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

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

SUPRIMIDO. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

2&dtReuniao=11/04/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA NONAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA ONZE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (XVII 

LEGISLATURA). 

               Aos onze dias mês de abril 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 declarou 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 a leitura, pelo Vereador Primeiro Secretário, do Expediente 

que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DA SENHORA PREFEITA 

MUNICIPAL - Of. Nº 441/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.168. Of. Nº 442/22-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.169. Of. Nº 443/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.170. Of. Nº 445/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.176. Of. Nº 446/22-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.181. Of. Nº 447/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.182. Of. Nº 

448/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.183. Of. Nº 449/22-GP, comunicando haver sancionado 

a Lei nº 14.184. Of. Nº 450/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.187. Of. Nº 532/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 93/22, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. Nº 534/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 94/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 436/22-GP, em atendimento ao 
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Requerimento nº 92/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 539/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 95/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 540/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 96/22, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. Nº 541/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 97/22, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. Nº 542/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 99/22, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. Nº 552/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 128/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 475/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 48/22, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 476/22-GP, em atendimento a Indicação nº 50/22, de 

autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. Nº 477/22-GP, em atendimento a Indicação nº 51/22, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 478/22-GP, em atendimento a Indicação nº 52/22, de autoria do Vereador 

Izaias Salustiano. Of. Nº 479/22-GP, em atendimento a Indicação nº 53/22, de autoria do Vereador Izaias 

Salustiano. Of. Nº 480/22-GP, em atendimento a Indicação nº 55/22, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. 

Of. Nº 482/22-GP, em atendimento a Indicação nº 56/22, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. Nº 485/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 57/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 486/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 58/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 487/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 59/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 488/22-GP, em atendimento a Indicação nº 60/22, 

de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 489/22-GP, em atendimento a Indicação nº 61/22, de autoria 

do Vereador Dr. Erick. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Projeto de Lei nº 80/22, concede Título 

de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Tenente Coronel Marcos Ginotti Pires. DO VEREADOR DR. ERICK 

- Projeto de Lei nº 81/22, institui a Semana Municipal do Combate ao Uso do Plástico, no âmbito do Município 

de Ponta Grossa e dá outras providências. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Projeto de Lei nº 82/22, 

dispõe sobre a obrigatoriedade dos órgãos públicos municipais, agências bancárias, estabelecimentos comerciais 

e de prestação de serviços públicos ou privados de qualquer natureza no âmbito do Município de Ponta Grossa, 

de dispensar atendimento prioritário aos pacientes renais em tratamento de hemodiálise, com doença renal 

crônica e/ou transplantados renais. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Projeto de Lei nº 83/22, dispõe 

sobre a transparência nas obras públicas do Município de Ponta Grossa e dá outras providências. Projeto de Lei 

nº 84/22, dispõe sobre a publicação pelo Poder Executivo Municipal, através de seu portal da transparência, de 

forma quadrimestral, acerca das emendas parlamentares recebidas no Município de Ponta Grossa e dá outras 

providências. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 85/22, institui a educação física inclusiva 

na Rede Municipal de Educação, para estudantes com Deficiência e Necessidades Especiais e dá outras 

providências. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Projeto de Lei nº 86/12, denomina UBIRATAN PINA 

SOBRINHO a Rua nº 6 do Loteamento Residencial Cidalta I, do Bairro Boa Vista, nesta cidade. DO 

VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Apelo nº 152/22, dirigida aos Colaboradores da REDE 

MASSA - TV GUARÁ, filiada ao SBT no Paraná, pelas CAMPANHAS SOCIAIS REALIZADAS POR 

PONTA GROSSA E REGIÃO. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Apelo nº 153/22, ao 

Excelentíssimo Senhor CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR, Governador do Estado do Paraná, para que 

sejam realizados estudos, investimentos e planejamento para que possa ser aberto o Atendimento Primário 

Infantil, também conhecido como Pronto Atendimento Infantil (PAI), no Hospital Universitário Regional de 

Ponta Grossa. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 154/22, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de 

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

angariados recursos junto ao FINISA, para a instalação de galerias de águas pluviais e pavimentação no Gralha 

Azul. Finda a leitura do Expediente, abriu-se espaço para a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - 

VEREADOR GERALDO STOCCO: Para discorrer a respeito da tramitação do Plano Diretor e Plano de 

Mobilidade Urbana do Município, ressaltando que em lei federal prevê que esse seja aprovado até 2.022, 

necessitando ainda de várias alterações nesta Casa, estando em conversa com a UEPG e pessoas técnicas que 

entendem do assunto. Nesse sentido, destacou o futuro ao qual o referido plano deve contemplar e prever, como 

carros elétricos, quando em poucos anos o uso de combustíveis fósseis irá diminuir cada vez mais, não estando 

contemplado no Plano de Mobilidade, e ainda o fato da cidade ser de grande porte, uma das principais do Estado, 

necessitando tanto desse Plano como do Plano Diretor condizente, considerando algo sério em face do pouco 

tempo que tiveram para promover análises, principalmente pelo fato da população estar passando por uma fase 

de pandemia, necessitando muito de reuniões e desenvolvimento de temas importantes relacionados. Adiantou 
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a todos que solicitará vistas à matéria, considerando a necessidade de haver mais calma e responsabilidade 

naquilo que estarão aprovando. Outro assunto, para relatar sua presença na APACD, com demais integrantes de 

seu mandato, ilustrando que a mesma está fechando suas portas devido à má gerência de administrações 

anteriores, ressaltando que durante a semana passada inteira, ficou chateado e triste por não conseguir ao menos 

estabelecer uma conversa com setor competente da Prefeitura Municipal. Destacou que se não fosse o trabalho 

prestado pela referida entidade, muitas crianças não seriam tão desenvolvidas como são hoje, onde as 

funcionárias amam a causa, mesmo que estando dois meses sem receber salários. Registrou também que quando 

vereador propõe requerimento solicitando a instauração de CPI, o Palácio ao lado não gosta, porém entende que 

se não existissem tais fiscalizações, o trabalho da prefeitura seria extremamente difícil. Por mais que todos 

ajudem, é pouco, precisam de resposta do Poder Executivo, esperando que outros parlamentares consigam levar 

representantes para conversar, pois encontram as portas fechadas. O Vereador Filipe Chociai, ocupando a 

presidência da sessão nesta oportunidade, relatou que na última sexta-feira, a pedido de alguns vereadores, esteve 

visitando a APACD conversando com o Coordenador o qual apresentou os problemas que a instituição passa e 

demais apontamentos, acreditando que a agenda com a Senhora Prefeita é uma questão mais difícil, pois estava 

ausente do Município em viagem, não obstante seus representantes e secretários, que foram receptivos às 

questões ora apresentadas, dizendo que o Executivo faz debate para solucionar o problema, citando que no 

momento o que se discute é apenas contorno da certidão e liberação de recursos que foi proposto com prazo de 

noventa dias e existem negociações com a entidade em questão, para que esse prazo seja maior, havendo 

comprometimento com o Secretário de Rinanças e de sua parte também para que possam dar esse atendimento 

às dificuldades. VEREADOR JULIO KÜLLER: Complementou as palavras do Vereador Geraldo Stocco, 

quanto aos comentários feitos em relação às dificuldades financeiras da APACD, ressaltando ser instituição com 

mais de quarenta anos, a qual trata da pessoa com deficiência que as outras instituições não tratam. Disse que a 

parte mais complicada e difícil da pessoa com deficiência, está na instituição APACD. Ressaltou que a mesma 

teve problemas na gestão passada com dois funcionários que acabaram causando prejuízo da ordem de mais de 

um milhão e meio de reais, indagando de que forma agir, entendendo ser momento dos pontagrossenses se 

unirem para poder sanar tais problemas, sendo instituição que ajudou a vida inteira a população pontagrossense 

e é chegada a hora receber ajuda em contrapartida. Entende a cobrança do Município e Prefeitura, porém relatou 

que os convênios foram realizados, não havendo juridicamente o que fazer com relação à doação à instituição, 

não sendo possível. Lembrou que ainda existem as colaborações de deputados, como Aliel Machado que destinou 

duzentos e setenta e cinco mil reais para apoiar, podendo assim a entidade economizar dinheiro para pagar 

dívidas. Filipe Chociai em aparte, disse não ser em razão do Poder Executivo se negar a prestar ajuda, quando a 

questão se dá juridicamente, quando por conta desses atrasos e problemas de gestões anteriores, a dívida foi 

renegociada, reparcelada, porém até em função da pandemia, acabou  sendo afetada a prestação de serviços e 

entrada de recursos e nesse momento, pela ausência de certidão, não há possibilidade de deliberar verbas em 

forma de convênios através do Município. Afirmou que o caminho discutido é esse: realizar uma permissão para 

que tais recursos possam ser encaminhados através da instituição, apresentando plano de gestão, dispondo todas 

as dificuldades, as situações e como pretende se reestruturar, e sanar essas pendências. A partir dessa análise da 

aprovação do Plano de Gestão, o Executivo o pleno da Controladoria Geral fará liberação e esses recursos 

poderão ser dados encaminhamentos, sem necessidade de certidão. Julio Küller conclamou aos vereadores, 

considerando existirem os deputados estaduais e federais correligionários, entendendo que esses parlamentares 

têm condições de fazer esse pedido para salvar uma instituição que salvou inúmeras famílias. Leandro Bianco, 

também em aparte, colocou que os vereadores têm que fazer sua parte, citando emenda no valor de trezentos mil 

reais encaminhada pelo Deputado Haroldo Martins à instituição a seu pedido. Retomando, Julio Küller disse que 

está buscando através das mídias, proposta no sentido de promover campanha para que o pontagrossense saiba 

o que está acontecendo na APACD e possa colaborar. Outro tópico levantado pelo orador, para comentar a 

respeito do vale transporte do estudante, quanto a morosidade na sua liberação aos usuários, cobrando 

informações ao Líder do Governo, crendo que a partir as mudanças da Autarquia, faz com que as pessoas 

necessitadas estejam até agora sem adquirir, sendo necessário agilidade desse trabalho pelo setor competente. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Saudou Janete do Grupo Vida, considerando como uma voluntariada 

independente em defesa de anjos, a qual aqui compareceu para estabelecer conversa com os vereadores quanto 
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à questão da votação do Projeto de Lei nº 16/21, relativo à proibição de fogos de artifícios com alto poder de 

estampido nas diversas comemorações dos pontagrossenses, com muito interesse dos grupos de proteção aos 

animais, citando que o mesmo está prestes a se tornar uma ONG, sendo bastante ativo e está acompanhando essa 

questão nesta Casa. Colocou que entre trinta a noventa por cento de pessoas inseridas no espectro autista possui 

uma audição melhor do que pessoas não autistas, segundo estudo publicado na revista Conit, somando ainda às 

crianças que apresentam crises na soltura desses fogos, prejudicando também idosos, bebês e doentes. Clamou 

que a matéria tramite rapidamente nas comissões e seja inserido para apreciação dos demais pares, ressaltando 

que a fiscalização deve ser exercida pela própria população prejudicada. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: 

Iniciou externando seus cumprimentos à diretoria do Clube Princesa dos Campos pelos 125 anos de história, 

tendo empossado no último sábado os novos diretores, cumprimentando a que estava à frente, na pessoa do 

Presidente Denilson Serpella e o presidente que assumiu, Capitão Vanderlei, extensivo a todos os demais 

membros, ressaltando o trabalho que os clubes sociais executam na cidade. Somou-se aos comentários do 

Vereador Julio Küller, quanto à questão do passe livre, dizendo que nas visitas que realizou, recebeu pelo menos 

três reclamações de alunos que não estão tendo acesso, embora com cadastro deferido. Afirmou haver chegado 

ao ponto que uma das escolas que reclamaram relatar que estão organizando arrecadação na forma de 

“vaquinhas” para poder auxiliar as crianças que precisam ir à escola e não tem dinheiro para pagar o transporte 

coletivo. Esteve no Parque do Café sexta-feira à tarde, onde verificou que uma família teve o direito negado em 

razão da criança beneficiária estar estudando na Escola Padre Carlos Zelesni, a mil e oitocentos metros, porém 

lembrou que essa distância considerada é em linha reta, passando por fazendas onde não transitam nem veículos, 

muito menos transporte coletivo, entendendo ser necessário rever esse critério, cobrando ao Vereador Líder do 

Governo nesta Casa para que realize essa verificação, no sentido de sanar essa situação. Destacou os projetos 

que serão votados na ordem do Dia, como o Plano de Demissão Voluntária, acreditando ser um passo importante, 

não vendo maiores problemas em aprová-lo. Comentou também sobre outro projeto importante, de nº 451, que 

trata do Plano Diretor, que irá impactar muito na cidade, lembrando que havia recomendação do Ministério 

Público no sentido de que pudesse vir à Ordem do Dia, onde comentará mais a respeito de seu mérito no momento 

da discussão, porém sabe que o que irão votar na Casa está longe de ser o ideal para a cidade, tendo sido 

desenvolvido por empresa que custou mais de um milhão e seiscentos mil reais ainda no Governo do Prefeito 

Marcelo Rangel, não vindo de encontro àquilo que entende ser o melhor para a cidade. Registrou a necessidade 

de atender ainda a Lei Federal, de nº 10.257/2001, Estatuto das Cidades, que exige que municípios menores que 

Ponta Grossa precisa ter Plano Diretor aprovado, com validade por dez anos, enquanto ao que hoje estão 

trabalhando com estudos realizados em 2.016, chegou em 2.019 e irão aprovar em 2.022, tendo responsabilidade 

se esse irá atender as demandas da cidade, em especial aos empreendedores que geram emprego e renda. Relatou 

já existirem alguns projetos aprovados que não se compatibilizam com o texto do Plano Diretor, por exemplo na 

área da construção civil, merecendo ser analisado com cuidado. Pensa que a Comissão Especial instituída para 

sua análise deva ser mantida permanentemente, em razão das demandas serem continuadas, a legislatura inteira 

precisa estar atenta às mudanças sociais e àquilo que a cidade precisa. Deixou seu gabinete à disposição para 

atender e trocar idéias nesse sentido. VEREADOR LEANDRO BIANCO: Comentou a respeito da situação em 

que se encontram duas praças na cidade, do Ponto Azul, que na última semana foi palco de selvageria 

generalizada, onde em sua opinião os jovens envolvidos devem ser investigados, procurados os pais e 

responsabilizá-los; outra a Praça Barão de Guaraúna, citando que parece uma “cracolândia” devido às 

proporções. Lembrou que no início de seu mandato sugeriu a instalação de uma base da Guarda Municipal para 

atender toda a região central, quando na época pelo fato de não haver efetivo, foi instalada Câmera de Segurança, 

porém não apresentou resultados satisfatórios. Relatou os casos de violência em ambas as praças, com brigas, 

agressões, assassinatos, dizendo que falta segurança para a população circular pela região. Registrou a 

competência da Secretária de Segurança Tânia, crendo que está pensando em solução para esse caso, entendendo 

que somente com a presença efetiva da Guarda Municipal no centro da cidade, trará essa sensação de segurança. 

Outra questão, estará protocolando moção de repúdio contra a Folha de São Paulo, porque na semana mais 

importante para os cristãos, tenta desmoralizar o cristianismo com idéia bizarra que Jesus teria sofrido abuso 

sexual antes de ser crucificado, afrontando a fé de milhões de brasileiros, onde não pode ficar calado. Última 

questão, quanto a fala da Vereadora Josi do Coletivo, na semana passada, onde citou caso de pastores que estão 
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sendo acusados de corrupção, deixando claro a todos que são pessoas comuns, e título que ostentam não pode 

impedir de ocupar qualquer cargo, seja qual for, desde que seja capacitado para isso. Disse que esses rótulos têm 

que acabar, cobrando o motivo porque não falou que eram dois homens que estavam sendo denunciados diante 

de tantas questões comprovadas de corrupção, não podendo generalizar como fato isolado, como suspeita que 

deve ser apurada e se comprovada, devem ser punidos os envolvidos, porém não são todos os pastores corruptos, 

sendo em sua grande maioria pessoas que fazem bem para a sociedade, podendo sim ocupar cargos públicos. 

Entende que a manifestação da vereadora não passa de perseguição religiosa. VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO: Para afirmar que esta Casa é lugar de todos que queiram ocupar um cargo, por ser 

democrática, rebatendo falas que lugar de pastor é na igreja, citando que são capacitados para a função. Tomaram 

os espaços e irão continuar tomando. Destacou que tem bons e maus policiais, assim como bons e maus 

advogados, bons e maus médicos, bons e maus professores, por serem seres humanos. Outro assunto para fazer 

relato da Patrulha Escolar, ressaltando a situação ocorrida no Ponto Azul, destacando que a mesma está atenta, 

trabalhando das seis e meia da manhã até as vinte e três horas, realizando patrulhamento, palestras nas escolas, 

operações em frente aos colégios, saindo em defesa dos mesmos. Conclamou a ajuda dos pais, esperando que 

também monitorem seus filhos, em conjunto com a comunidade escolar. Já fez ofício para Polícia Militar, 

Patrulha Escolar, Guarda Municipal no sentido de intensificar a segurança nas regiões mais delicadas da cidade, 

porém disse que a educação dos filhos também cabe aos pais, não eximindo o papel da segurança pública. 

Registrou que o trabalho eficiente, competente da Patrulha Escolar, que está nas ruas patrulhando e combatendo. 

Registrou que os alunos que se envolveram em brigas nas praças tem que ser identificados e punidos, com 

responsabilidade dos pais e mães. Patrulhamento é eficiente, porém não pode estar em todos os locais. Em aparte, 

o Vereador Celso Cieslak registrou que vieram quatro módulos móveis, os quais nunca foram utilizados e a 

Guarda Municipal pode colocar um em cada das praças centrais para poder atender, existindo bastante pessoal, 

entendendo que os mesmos sejam integrados ao pessoal da AMTT com a Guarda, realizando cursos, podendo 

trabalhar no sentido de evitar esse tipo de acontecido. Disse que têm que por o pessoal nas ruas, mapeando os 

locais da cidade onde ocorrem esses casos. Finda a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO 

DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 335/21 (Poder Executivo), dispõe sobre o 

procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para Estação transmissora de Radiocomunicação - 

ETR autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, nos termos da legislação federal 

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

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

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

Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 340/21 (Poder Executivo), extingue a Companhia 

Pontagrossense de Serviços - CPS, mediante incorporação, nos termos da Lei das Sociedades Anônimas: 

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, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 

Balansin. Fica registrado o voto contrário da Vereadora Josi do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 31/22 (Poder 

Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 75.000,00, e dá outras 

providências: 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 451/19 

(Poder Executivo), dispõe sobre a Revisão do Plano Diretor do Município de Ponta Grossa: RETIRADO PARA 

VISTAS, por quinze dias, a pedido do Vereador Geraldo Stocco. PROJETO DE LEI Nº 460/19 (Poder 

Executivo), aprova a lei que dispõe sobre o Plano de Mobilidade Urbana do Município de Ponta Grossa: 

RETIRADO PARA VISTAS, por quinze diasNI, a pedido do Vereador Geraldo Stocco. PROJETO DE LEI Nº 

312/21 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno e outros), dispõe sobre a proibição da exigência de apresentação de 

comprovação de vacinação contra a COVID-19, no âmbito do Município de Ponta Grossa e dá outras 

providências: Primeiramente foi colocado em discussão e votação, o PARECER DA COMISSÃO DE 

AGRICULTURA, PECUÁRIA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO AMBIENTES, 
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manifestando-se contrariamente à aprovação do referido projeto, o qual foi REJEITADO, com os votos 

contrários dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Felipe Passos, Filipe Chociai, Izaias Salustiano, Jairton da 

Farmácia, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo 

Balansin. Votaram favoravelmente os Vereadores Dr. Erick, Ede Pimentel, Geraldo Stocco, Joce Canto, Dr. Zeca 

e Josi do Coletivo. Em seguida, o Vereador Dr. Erick solicitou verbalmente Vistas do referido projeto por quinze 

dias, tendo seu pedido REJEITADO, com os votos contrários dos Vereadores Divo, Felipe Passos, Jairton da 

Farmácia, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor Ezequiel 

Bueno e Paulo Balansin. Votaram favoravelmente os Vereadores Celso Cieslak, Dr. Erick, Ede Pimentel, Filipe 

Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Joce Canto e Josi do Coletivo. Colocado o Projeto de Lei nº 312/21 

em discussão e votação, o mesmo foi APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Divo, Felipe Passos, 

Izaias Salustiano, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor 

Ezequiel e Paulo Balansin. Votaram contrariamente os Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Dr. 

Erick, Ede Pimentel, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Jairton da Farmácia, Joce Canto e Josi do Coletivo. Fica 

registrada a manifestação do Vereador Leandro Bianco, durante a discussão do referido projeto, solicitada pelo 

Vereador Geraldo Stocco, como segue: “...uma semana antes, uma semana antes da flexibilização do uso de 

máscaras, nós fizemos aqui uma moção, solicitando essa flexibilização e esses vereadores foram contrários,  não 

queriam tirar a máscara. Porque que agora aparecem aqui sem máscara? Hipocrisia. Outra coisa, foi aprovado, 

vou repetir aqui, o projeto foi aprovado na ALEP, temos lá cinqüenta e quatro deputados estaduais, temos ali 

uma equipe ampla de advogados, de pessoas que dão todo o suporte para todas as comissões e em todas as 

comissões foi aprovado esse projeto. Risco de vida, vamos lá, o risco de vida é da própria pessoa se ela não 

quiser tomar é problema dela. Ah, mas vai passar para os outros, e quem foi vacinado, não passa? Não passa? 

Pelo que o Dr. Francisco falou aqui nesta Casa de Leis, tanto vacinados como não vacinados transmitem o vírus. 

A responsabilidade da vida é de cada pessoa, é livre para decidir, ela tem que ser livre para decidir o que ela 

quer. (Em questão de ordem, o Vereador Geraldo Stocco solicitou a inserção do discurso do orador na íntegra 

em Ata). Vamos lá, setenta e quatro por cento das pessoas já foram vacinadas, setenta e quatro por cento. Já que 

pode tirar as máscaras, para que essa preocupação? Se todo o mundo já está andando sem máscaras, aqui nesta 

Casa de Leis foi exigido o passaporte? Não, então porque está aqui todo o mundo sem máscara? Isso é hipocrisia. 

Está sendo exigido sim, em escolas municipais já foi exigido aqui nesta Cidade de Ponta Grossa, já foi exigido 

até numa secretaria aqui do governo municipal. Vamos continuar aqui, audiência pública, ah, não sabia da 

audiência pública, não fui convidado, saiu em jornal, saiu em site, todo o mundo estava sabendo que ia ter 

audiência aqui, não veio quem não quis, é, porque estava chovendo, era mais cômodo ficar no gabinete ou ir 

para outro lugar. Ah mas não vão exigir, na igreja já está liberado, pois é, lá em Pernambuco, Pastor Ezequiel, 

lá em Pernambuco que é um governo esquerdista, eles tornaram obrigatória a exigência nas igrejas, lá em 

Pernambuco. Tornaram obrigatória a exigência do passaporte nas igrejas e isso que nós não podemos tolerar, 

não apenas nas igrejas, mas em todo o lugar, a pessoa é livre para ir e vir onde ela quiser. Quem está com medo, 

se vacine, não sou contra a vacina, não estamos aqui condenando a vacina, estamos à favor da liberdade. Por 

isso eu peço o voto favorável dos nobres Pares e peço ao Senhor Presidente para que seja encerrada a discussão, 

obrigado”. PROJETO DE LEI Nº 5/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional 

especial no valor de R$ 150.000,00: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 

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

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

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 42/22 (Poder 

Executivo), estabelece o Plano de Demissão Voluntária dos empregados públicos municipais da Administração 

Direta e Indireta: 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. O Vereador Júlio Küller propôs e foi votado em destaque 

o § 2º do Art. 3º, do referido projeto de lei, tendo sido o mesmo REJEITADO, com votos contrários 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 



 

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

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

 

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

DE LEI Nº 46/22 (Poder Executivo), institui o Programa de Alimentação dos Trabalhadores da Administração 

Direta e Indireta do Município de Ponta Grossa: 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. Foram colocadas em 

discussão e votação, tendo sido aprovadas as solicitações verbais dos Vereadores Filipe Chociai e Dr. Erick, 

propondo a realização de sessão extraordinária ainda nesta data, para a apreciação em segunda discussão dos 

Projetos de Lei nºs 42 e 46/22. Também foi aprovada a solicitação do Vereador Dr. Erick, ficando suprimido o 

horário do Pequeno Expediente da presente sessão. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções 

nºs 146/22, da Vereadora Joce Canto, com registro de justificativas de ausências das votações dos Vereadores 

Geraldo Stocco e Pastor Ezequiel Bueno, por estarem ausente do Plenário no momento da votação; 147/22, do 

Vereador Dr. Erick; 148, 149, 150/22, do Vereador Julio Küller; 151/22, do Vereador Dr. Erick e Indicações nºs 

863, 874, 875, 876, 877, 878, 881, 882/22, da Vereadora Missionária Adriana; 864/22, da Vereadora Josi do 

Coletivo; 865/22, do Vereador Leandro Bianco; 866, 867, 868/22, da Vereadora Joce Canto; 869/22, do Vereador 

Ede Pimentel; 870, 871, 872, 873/22, do Vereador Celso Cieslak; 879, 880/22, do Vereador Izaias Salustiano; 

883/22, do Vereador Dr. Erick. Concluída a votação da Ordem do Dia e havendo sido suprimido o horário do 

Pequeno Expediente, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, ficando convocada outra em caráter 

extraordinário para logo em seguida. 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 onze de abril de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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