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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 13/04/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=13/

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) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

GERALDO STOCCO (PSB)   

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 LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Ausente. 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 

VEREADLR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta ser sempre bom ter pessoas na Câmara que acreditam 

e reivindicam e que se deve respeitar o que as outras pessoas dizem e ter dialogo e defender o direito de a 

pessoa falar quando não afrontam direitos fundamentais, que outros vereadores já se posicionaram na Tribuna 

sobre o Passe Livre, que ontem esteve em alguns colégios, como o Regente Feijó que completou 95 anos, e é 

um colégio bonito e tradicional que merece atenção e amparo, que está intimamente ligado com a praça Barão 

do Rio Branco, e que é preciso cuidar do colégio e da praça, que infelizmente tiveram um caso lamentável que 

não foi culpa do colégio, que tem que pensar na prevenção que em conversa com o diretor ele já solicitava que 

a guarda municipal estivesse na praça, pois naquela praça tem acontecido tráfico de drogas, já aconteceu 

assassinatos, furtos e outras situações difíceis, comenta que fez indicações para que a praça seja limpa para que 

a feira possa acontecer de forma muito melhor, que pede a secretaria de meio ambiente e secretaria de obras de 
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uma atenção especial a praça, que está acontecendo a feira da Barão e que sabe que a Secretaria Municipal de 

Industria e Comercio deseja que aquilo vire algo tradicional da cidade, e está sendo um evento muito bom, mas 

a praça está meio degradada, e a praça pode ser aprimorada, o que atrairá mais pessoas, comenta que há um 

problema com os alunos dos colégios estaduais que não estão recebendo o passe livre, que precisa-se 

desburocratizar a questão do passe livre, e que já estão em abril e muitos alunos ainda não conseguiram retirar 

o passe livre, que acha que o dialogo da secretaria responsável pelo passe livre com as famílias que precisam 

do passe livre deve ser aprimorado, mais rápido e ágil que é difícil pagar a passagem inteira e que muitos alunos 

segundo informação trazida por diretor de colégio, não tem como ir para a aula, que sabe que  estão trabalhando 

em cima disso mas precisam de agilidade. Concede a palavra para a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), 

comenta que ontem três alunos de sua escola perderam prova por falta do passe livre e eu é algo que está 

prejudicando os estudantes e precisam agilizar, com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco (PSB), 

que concede parte ao vereador Celso Cieslak (PRTB), comenta que o Passe Livre era um dos itens que a AMTT 

tomava conta e com essa mudança  que houve todo o transporte coletivo está com a Secretaria de Planejamento, 

que houve mudanças de funcionários e esteve conversando com a nova coordenadora do transporte coletivo e 

o passe livre que se chama Rosana, e a partir de uns dez dias estará tudo normalizado, que é uma nova equipe 

e precisara de uns 10 dias para deixar tudo em ordem, e que todos sabiam que a mudança do órgão que mexia 

com esse tipo de coisa que haveria esse problema, com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco (PSB) 

comenta ficar feliz com isso que é sua função receber a demanda das pessoas e trazem essas informações para 

somar com a cidade e ficam felizes que isso está sendo agilizado pois já estão no mês quatro e precisam de 

agilidade, concede a palavra ao vereador Léo Farmacêutico (PV), comenta receber reclamações dos pais e que 

já foram atras do secretário que prometeu uma solução urgentíssima e quem paga são os pais que desembolsam 

valor para que os filhos tenham aulas e no cenário atual o valor da passagem faz falta. Com a palavra novamente 

o vereador Geraldo Stocco (PSB), agradece a parte e que isso demonstra que todos os parlamentares estão 

nessa causa e tem recebido as demandas que entende algumas morosidades e que é algo difícil, que as pessoas 

não tem essa condição, mas sabe que o Secretario Henrique tem trabalhado nisso e é uma pessoa capacitada e 

técnica, um amigo pessoal que tem um respeito grande e que sabe que irá agilizar, mas como parlamentares 

devem trazer essa demanda para a população. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta sobre problema na cidade vizinha que tem afetado pessoas 

da cidade de Ponta Grossa, parentes e tudo mais que os Diário dos Campos fez uma reportagem a respeito de 

grilagem de terras do Distrito de Socavão e parece que está caminhando para um assunto muito sério, que as 

pessoas tem tido medo e as pessoas que os tem visitado armados tem demonstrado possibilidade de entrar nos 

lotes a força, que devem se posicionar, que apresar de ser uma cidade vizinha, é coirmã Castro e faz divisa e 

esses terrenos chegam até a cidade em Ponta Grossa, que  há um nervosismo desse s moradores que estão a 

muito tempo nesses terrenos e que como vem de pai para filho o que é natural é o documento de posse e isso 

tem sido usado por essas pessoas de má índole para tentar humilhar essas pessoas que são humildes e tentar 

tirar a força, que devem se posicionar e comenta relato sobre homens informando que eram proprietários das 

terras e iriam plantar Pinos, que se não fizesse voltariam com a polícia, que o produtor possui todos os 

documentos, comenta que o mandato e tendo pessoas amigos lá dentro tomaram uma  providencia, que 

acionaram o Deputado Aliel Machado e será marcado a reunião na Policia Federal, que irão tomar providencias  

e não deixará essa pessoas humildes sem a garantia de seus terrenos, que uma  pessoa que vem recebendo a 

terra de herança ser intimidado por pessoas que não são da cidade com armamento pesado e dizendo que é para 

retirar os gados, não deixará, que a Policia Federal deve entrar no caso para proteger essas pessoas que estão 

sendo intimidadas por pessoas de má índole que tem visitado constantemente aquelas terras, que estão 

providenciando para que essas pessoas sejam protegidas em seus direitos, comenta ter ficado feliz com a notícia 

que uma visita do Deputado Federal do MDB Sergio Souza prometeu um ônibus adaptado para que pudessem 

colocá-lo na rota da sensibilidade, projeto de 2012 que faz com que aquelas pessoas que não tem condições 

possam ser levadas as instituições, que é capitaneada pela secretaria de educação e é mais um ônibus par aas 
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pessoas com deficiência, reforça agradecimentos e que esse veículo deve ser entregue na semana que vem, que 

já avisou a prefeita, a secretaria Simone Neves e que dessa forma demonstra que o vereador não s e limita 

apenas a cidade e pode buscar verbas que vem da União ou Estado para o município, comenta que estarão 

sempre acompanhando o trabalho dos deputados federais que querem investir na cidade, comenta sobre a 

APACD que foi agraciada pelo deputado Aroldo e Aliel Machado e que tem mais um deputado na cidade que 

deveria sim enviar emendas mas estão esperados que foi eleito com a maioria dos votos, e dessa forma fazem 

a defesa das instituições. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Comenta  sobre seu amigo Sargento Parreira, e comenta  

sobre a situação do Regente Feijó  que foi ao primeiro Batalhão e cumprimentou o comandante e toda a 

população sabe que oficializaram toda a Secretaria Municipal de Segurança, a Policia Militar e a Patrulha 

Escolar Comunitária e foram atendidos, e que operações já estão sendo feitas e o pedido de reforço da guarda 

municipal para que esteja pronta e atendendo os logradouros da cidade para que pessoas não fiquem ociosas, 

que segundo informações a Policia Civil já fez levantamento e já tem a causa daquela situação, comenta sobre 

assunto exposto em sessão anterior sobre os Módulos e que falou que os Módulos da Policia Militar estão 

funcionando e estão fazendo operações e a polícia diante de toda a sua dificuldade está trabalhando e que 

sempre defende os companheiros da cidade de Ponta Grossa, que o efetivo tem prestado um e excelente trabalho 

na cidade, e que deixa registrado na casa o excelente trabalho da Polícia Militar, que estão na  rua e não param 

e que é uma questão de união e que todos devem estar unidos, comenta que se aproxima Sexta-feira Santa, e  

que tem visto tantas pessoas morrendo e que o objetivo é relembrar quem deu a vida por todos e clamar pelo 

sague que foi derramado, citou João 15:5. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que venho comentar sobre o PL de utilidade 

pública do Sorriso Negro e que não podiam deixar de trazer o quão valorosa é essa instituição, e que é com 

muito prazer e orgulho que irá votar favorável a essa utilizada pública e o quanto faze diferença do município, 

que o racismo não é “mimimi”, que existe e deve ser combatido como o Sorriso Negro Faz, com informações 

e palestras, comenta ser importante que saibam que o racismo é algo que deve ser tratado com cuidado que 

aparece nas instituições de forma velada, que já se sentiu incomodada quando estava acompanhando negros 

em alguns estabelecimentos comerciais e se sente mais perseguida dentro dessas instituições, comenta sobre 

informações retiradas do site, que o Instituído Sorriso Negro nasceu para defesa constitucional dos negros e 

negras afrodescendentes e povos quilombolas e demais comunidades cuja a situação de vulnerabilidade social 

sejam critica, que nasceu buscando a integração da comunidade afro dos Campos Gerais, parabeniza o vereador 

Ede Pimentel (PSB), pela iniciativa, que tem muitos amigos que fazem parte desse instituto. É concedida parte 

ao vereador Ede Pimentel (PSB), parabeniza o presidente do instituto, e reforça a importância do instituto, é 

concedida parte ao vereador Gerado Stocco (PSB), que parabeniza o vereador Ede Pimentel (PSB) pelo projeto, 

e o trabalho feito a sociedade e que hoje terão a honra de votar esse projeto, é concedida a palavra ao vereador 

Dr. Erick (PSDB), parabeniza os vereadores e aos integrantes do Sorriso Negro assim como a sua amiga artista 

plástica Amiga Rô que foi homenageada anteriormente, tambem em parte o vereador Divo (PSD) parabeniza 

os vereadores e a instituição. Com a palavra novamente a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta que 

apenas quem já assistiu e participou de uma palestra sabe o que estão falando, que conheço essa luta e não é de 

hoje, que a luta contra o racismo é uma luta legitima e necessária. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 13/04/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
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EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
  

DO VEREADO RPASTOR 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. 
Votação Nominal – Aprovado – 10 Votos Favoráveis - 8 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. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 
Projeto de Lei Ordinária nº 9/2022: 
Declara de utilidade pública municipal o INSTITUTO SORRISO NEGRO DOS CAMPOS GERAIS - ISNEC, 

com sede nesta cidade. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CECE    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

Projeto de Lei Ordinária nº 28/2022: 
Denomina de MARIA CLARA BORGES a praça localizada na congruência das Ruas Urutau, Rua Íbis e Rua 

Quirua no Núcleo Santa Marta, Colônia Dona Luiza, nesta cidade. 

  

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

17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 
 

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

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 38/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.090.000,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
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Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 69/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 9.892.500,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade 

                        CFOF    - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 70/2022: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 25.000,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 71/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 54.000,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 72/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 20.000,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLRJ     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2022: 
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Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 750.000,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 74/2022: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 5.562.000,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  
MOÇÕES 

  

Nº 152/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida aos Colaboradores da REDE MASSA - TV GUARÁ, filiada ao SBT no Paraná, pelas CAMPANHAS 

SOCIAIS REALIZADAS POR PONTA GROSSA E REGIÃO. 

  

Nº 153/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APELO 

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.  

  

Nº 154/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

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

administrativas a fim de que sejam angariados recursos junto ao FINISA, para a instalação de galerias de águas 

pluviais e pavimentação no Gralha Azul. 

Total de Moções Aprovadas – 3 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 884/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

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

Pavimentação a Rua José Pedro Silveira Godoy Gomes- Parque Nossa Senhora Das Graças 

  

Nº 885/2022 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, manutenção da Rua Ernani Pilatti- Parque Nossa Senhora 

Das Graças 

  

Nº 886/2022 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, manutenção da Rua Ernani Pilatti- Parque Nossa Senhora 

Das Graças 

  

Nº 887/2022 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 Itaciano Teixeira, Vila Cristina, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 888/2022 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 limpeza da calçada que encontra-se 

tomada por mato na Rua Rosa Schoemberger esquina com a  Rua Augustinho Schiebelben -Bairro Buenos 

Aires- Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 889/2022 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 o retorno 

do ponto de ônibus, situado na Avenida Euzébio de Queiroz - Uvaranas, em frente a Mercearia do Ceará.  

  

Nº 890/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, readequação de sinalização de trânsito, tanto verticais quanto 

horizontais, para o cruzamento entre as Ruas Ernani Pilatti e Francisco Rizental no Parque Nossa Senhora das 

Graças. 

  

Nº 891/2022 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, recapeamento em pavimentação asfáltica para a Rua Ernani 

Pilatti, trecho compreendido entre as Ruas Francisco Rizental e Francisco Ferreira, situadas no Parque Nossa 

Senhora das Graças. 
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Nº 892/2022 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, conserto de buraco existente á Rua Francisco Rizental, esquina 

com a Rua Ernani Pilatti, situado no Parque Nossa Senhora das Graças. 

  

Nº 893/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, melhorias de acessibiliadde para a Rua José Eleutério dos 

Santos (Rua 3), no Bairro Santa Mônica 

  

Nº 894/2022 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, melhorias de acessibilidade para a 

Rua Piraí do Sul, esta situada na Nova Russia. 

  

Nº 895/2022 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, melhorias em ponte de madeira 

existente em córrego ao final da Rua Guilherme Scheifer situada na Vila Francelina 

  

Nº 896/2022 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, para que promova a limpeza e roçagem do mato em área 

pública localizada no Parque Ambiental.  

  

Nº 897/2022 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 Renê Gomes Nápoli, próximo ao Colégio Estadual Nossa Sra. das Graças, Boa Vista. 

  

Nº 898/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando para que sejam feitos estudos para instalação de 

lombadas na Av. General Aldo Bonde, Contorno. 

  

Nº 899/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Luís Frederico Daitschman, 

Cara-Cara. 
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Nº 900/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando solicitar de modo urgente um estudo para a 

instalação de um semáforo na esquina da rua Penteado de Almeida com Bonifácio Vilela, Centro. 

  

Nº 901/2022 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 limpeza de terreno público localizado na rua José 

Veríssimo, ao lado do n° 665, Nova Rússia. 

  

Nº 902/2022 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, para realizar a sincronização dos seguintes semáforos: o 

semáforo localizado na Rua Balduíno Taques em frente ao colégio Julio Teodorico  e o semáforo da Travessa 

Santa Cruz, vez que os veículos vindos da Rua Francisco Burzio, quais buscam adentrar a via Rua Balduíno 

Taques enfrentam muitas dificuldades devido os semáforos anteriormente citados não possuírem nenhum 

tempo mínimo de fechamento simultâneo, o que causa congestionamento e transtorno  no trânsito.  

  

Nº 903/2022 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, para que instale uma lombada/ou travessia elevada  na Rua do 

Rosário nas proximidades do número 500, vez que é medida necessária para segurança de transeuntes e de 

motoristas vindos da Rua Santos Dumont, quais por vezes não possuem visibilidade necessária, no referido 

cruzamento, para adentrar a via devido intenso  fluxo  de veículos vindos da Rua do Rosário. 

  

Nº 904/2022 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 estradas rurais de Uvaia, mais precisamente na região da Trindade, no Plano de Pavimentação Asfáltica do 

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

realizado manutenção com patrolamento e cascalhamento. 

  

Nº 905/2022 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 instalação de semáforo para pedestres no 

cruzamento da Avenida Dom Pedro II com a Rua Prefeito Campos Melo, Nova Rússia. 

  

Nº 906/2022 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 instalação de semáforo para pedestres no 

cruzamento da Avenida Dom Pedro II com a Rua Mauricio de Nassau, Nova Rússia. 

  

Nº 907/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos de viabilidade técnica para implantação de via de 

pedestres, como exemplo da Rua Coronel Claudio (Calçadão), para a Rua Senador Pinheiro Machado, trecho 

compreendido entre a Rua do Rosário e Comendador Miró. 

Total de Indicações Aprovadas – 24 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 3 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 3 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 10 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 7 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 12 de abril 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=13/04/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA NONAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA). 

               Aos treze 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. Utilização de Questão de Ordem, Filipe Chociai, solicitou liberação do Soberano 

Plenário para se ausentar da presente sessão, no sentido de participar de evento na ALPR - Assembléia 

Legislativa do Estado do Paraná, com a Frente Parlamentar dos Pedágios, onde estará sendo discutido esse tema. 

Colocada a referida solicitação de ausência em discussão e votação, foi aprovada. Também utilizou de Questão 

de Ordem, o Vereador Julio Küller, para anunciar a presença do Pastor Moisés da Igreja Adventista do Brasil, 

Diretor do Ministério do Desbravador e do Aventureiros, trazendo notícia que será realizado campori na cidade 

no final do ano. 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 - 
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Mensagem nº 31/22 (Projeto de Lei nº 90/22), altera a Lei nº 14.159, de 21/12/2021, e a legislação de pessoal 

correlata. Mensagem nº 32/22 (Projeto de Lei nº 91/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional 

especial no valor de R$ 100.000,00, e dá outras providências. Mensagem nº 33/22 (Projeto de Lei nº 92/22), 

autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, por doação pura e simples, o imóvel que menciona. Mensagem 

nº 34/22 (Projeto de Lei nº 93/22), revoga a Lei nº 13.199, de 17/07/2018. Mensagem nº 35/22 (Projeto de Lei 

nº 94/22), altera a Lei nº 12.442, de 09/03/2016, conforme especifica. Of. Nº 503/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 62/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 504/22-GP, em atendimento a Indicação nº 63/22, 

de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 506/22-GP, em atendimento a Indicação nº 64/22, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. Nº 507/22-GP, em atendimento a Indicação nº 65/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. Nº 508/22-GP, em atendimento a Indicação nº 66/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 509/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 67/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 510/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 68/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 511/22-GP, em atendimento a Indicação nº 69/22, 

de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. Nº 513/22-GP, em atendimento a Indicação nº 72/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. Nº 514/22-GP, em atendimento a Indicação nº 73/22, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. Nº 515/22-GP, em atendimento a Indicação nº 74/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 

516/22-GP, em atendimento a Indicação nº 75/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 527/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 78/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 528/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 79/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 529/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 81/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 533/22-GP, em atendimento a Indicação nº 85/22, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 535/22-GP, em atendimento a Indicação nº 86/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. Nº 536/22-GP, em atendimento a Indicação nº 87/22, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. Nº 537/22-GP, em atendimento a Indicação nº 88/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 

538/22-GP, em atendimento a Indicação nº 89/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 545/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 91/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 546/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 92/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 547/22-GP, em atendimento a Indicação nº 93/22, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 548/22-GP, em atendimento a Indicação nº 94/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. Nº 549/22-GP, em atendimento a Indicação nº 95/22, de autoria do Vereador Celso 

Cieslak. Of. Nº 550/22-GP, em atendimento a Indicação nº 96/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 

551/22-GP, em atendimento a Indicação nº 97/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. DOS VEREADORES 

JULIO KÜLLER, LEANDRO BIANCO E PASTOR EZEQUIEL BUENO - Projeto de Lei nº 87/22, promove 

alteração na Lei nº 3.573, de 15/08/1982, conforme especifica. DA VEREADORA JOCE CANTO - Projeto de 

Lei nº 88/22, obriga os estabelecimentos sob gestão do Município de Ponta Grossa a publicarem as escalas de 

trabalho dos médicos plantonistas, conforme especifica. DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Projeto de 

Lei nº 89/22, institui o Mapa Municipal da Violência no âmbito do Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná. 

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Projeto de Lei nº 95/22, institui o Dia Municipal da Força Jovem 

Universal (FJU), a ser comemorado anualmente no terceiro sábado de outubro. DO VEREADOR FELIPE 

PASSOS - Moção de Aplauso nº 155/22, dirigida a Elisabete Matias pelos 40 anos de catequista. Moção de 

Aplauso nº 156/22, dirigida a Aldenor Gomes de Mesquita. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção 

de Apelo nº 157/22, à Exma. Sra. Prefeita Municipal ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que determine, 

através da Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública e demais departamentos, a promoção das 

medidas necessárias para fortalecer exercício de Poder de Polícia na Praça Barão de Guaraúna e Praça Barão de 

Rio Branco. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 158/22, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de 

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

módulo policial na Praça Barão do Rio Branco, Centro. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de 

Repúdio nº 159/22, à FOLHA DE SÃO PAULO, pelo ataque frontal contra o cristianismo quando, no último 

sábado (9), publicou tese do inglês David Tombs, que defende que Jesus foi vítima de abuso sexual antes de ser 

crucificado. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - Utilizaram da Tribuna os Vereadores 

GERALDO STOCCO: Para discorrer a respeito do Passe Livre para estudantes do município, primeiramente 

relatando sua presença em alguns colégios, como Regente Feijó, que completou noventa e cinco anos, o qual 

está intimamente ligado com a Praça Barão do Rio Branco, necessitando de cuidados em termos de prevenção, 



 

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

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

quando em conversa com o diretor do mesmo, soube que já solicitava a presença da Guarda Municipal na referida 

praça, em que vem acontecendo tráfico de drogas, já tendo ocorrido assassinatos e furtos. Falando da Praça da 

Barão, lembrou haver elaborado indicações para que a Secretaria de Meio Ambiente e de Obras promovam 

limpeza e a estruture, para a feira que lá se realiza aconteça da melhor maneira possível, dando mais atenção ao 

local, sabendo que a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio deseja que se transforme em evento 

tradicional na cidade. Comentou a respeito da dificuldade de muitos alunos de colégios da cidade em receber o 

passe livre de estudante, para o transporte coletivo, onde conversava semana passada a respeito da grande 

quantidade de demanda que tem recebido, assim como outros parlamentares, dizendo que há necessidade de 

desburocratizar de vez a referida questão, citando estar quase na metade do mês de abril e ainda não conseguiram 

acesso, devido à falta de documento ou outra providência, entendendo que o diálogo sobre esse tema com as 

famílias necessitada ser aprimorado, objetivando ser mais rápido e ágil. Em aparte somaram ao seu 

pronunciamento os Vereadores Josi do Coletivo, ilustrando a questão e confirmando, citou que na data anterior 

três alunos da escola em que leciona perderam a prova em função da ausência do passe livre; Celso Cieslak, 

destacando que o passe livre era um dos itens que a AMTT tomava conta e com essa mudança em que a mesma 

foi desmembrada, migrando para a Secretaria de Segurança e Planejamento, todo o transporte coletivo, passe 

livre, meia passagem está sob responsabilidade da mesma, ocorrendo mudanças de funcionários que assumiram, 

tendo conversado com o Secretário Henrique e nova coordenadora do Passe Livre, a partir de dez dias noticiaram 

que estará tudo normalizado com organização de nova equipe. Também em aparte, o Vereador Léo Farmacêutico 

relatou que diversos parlamentares recebem diariamente reclamações de pais e mães, já tendo conversado com 

o secretário responsável, o qual prometeu solução urgentíssima a esse impasse. JULIO KÜLLER: Para falar 

sobre reportagem do Jornal Diário dos Campos, a respeito de grilagem de terras no Distrito de Socavão, em 

Castro, dizendo estar se encaminhando para assunto sério, onde moradores são visitados por pessoas armadas, 

demonstrando possibilidade de entrar nos terrenos à força, dizendo que tem que se posicionar, não obstante ser 

uma cidade vizinha, porém as áreas envolvidas chegam até nossa cidade, relatando que os proprietários possuem 

documento de posse por haverem herdado de seus antecessores, e em função disso são alvos de aproveitadores 

que intimidam deixarem as terras à força, com armamento pesado. Nesse sentido, disse que seu mandato tomou 

providências, tendo acionado o Deputado Aliel Machado, onde foi agendada reunião na Policia Federal, para no 

mínimo os moradores ter a garantia da proteção de seus direitos. Outro assunto, para manifestar sua felicidade 

em receber a  notícia na data anterior, com a visita que a cidade teve do Deputado Federal do MDB Sérgio Souza, 

prometendo ônibus adaptado para poder colocar na rota da acessibilidade, sendo esse projeto de sua autoria do 

ano de 2.012, fazendo com que pessoas que não tem condições sejam levadas às instituições de nossa cidade, 

capitaneada pela Secretaria de Educação. Deixou registrado seu agradecimento ao Deputado Federal Sérgio 

Souza que conseguiu o referido ônibus que será de grande valia, o qual deverá ser entregue semana que vem, já 

avisando a Prefeita Municipal juntamente com a Secretária Simone Neves, que ficaram felizes com essa 

demanda. Lembrou ainda a APACD, da qual comentou na última sessão, que foi agraciada, pelo Deputado Aliel 

Machado, contemplando-a com emendas parlamentares, Dizendo existir mais um deputado representante da 

cidade, entendendo que deveria também enviar emendas, estando cobrando e esperando, por haver sido eleito 

com a maioria dos votos dos pontagrossenses para Deputado Federal. PASTOR EZEQUIEL BUENO: 

Cumprimentou seu amigo, Sargento Parreira, de viatura e farda. Prestou contas da situação do Colégio Regente 

Feijó, entre outras situações que acontecem na área da segurança pública, relatando que visitou o Primeiro 

Batalhão da Polícia Militar, através do Coronel Ginotti, lembrando haver oficializado tanto a Secretaria 

Municipal de Segurança Pública, Polícia Militar e Patrulha Escolar Comunitária, onde foi prontamente atendido, 

afirmando que as operações já estão sendo feitas defronte às escolas, praças e logradouros, além do pedido de 

reforço da Guarda Municipal para que também esteja pronta atendendo aos logradouros, no sentido de que não 

permaneçam pessoas ociosas nas proximidades. Segundo informações recebidas, disse que a Polícia Civil já 

elaborou levantamento, tendo provavelmente a causa daquela situação, já estando em andamento às tratativas 

para que não mais aconteçam. Lembrou haver comentado na última sessão quanto aos módulos policiais que 

estão em atividade da PM, com efetivo realizando operações, saindo em defesa desta, do Estado e da Cidade, 

citando que com todas as intempéries e dificuldades tem prestado excelente trabalho para a cidade. Com a 

proximidade da sexta-feira santa falou do real motivo, o verdadeiro sentido da páscoa: relembrar quem realmente 
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deu a vida por cada um de nós, que hoje está ressurreto. Citou da Palavra de Deus, João 15 - 5: Sem Jesus, não 

podemos viver, finalizando seu pronunciamento. Manifestou-se em Questão de Ordem o Vereador Ede Pimentel, 

agradecendo as presenças de Cristiane Zelenski, João Luiz dos Santos, Professor Saulo Rosa, Rosângela Milléo, 

Luciana dos Santos, membros do Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais, acompanhando a votação do 

projeto considerando de utilidade pública a entidade, desejando boas vindas a esta Casa. JOSI DO COLETIVO: 

Comentou a respeito do Projeto de Lei que considera de Utilidade Publica o Instituto Sorriso Negro, ressaltando 

e valorizando a instituição. Parabenizou a presença de seus representantes nesta Casa, dizendo do orgulho que o 

Mandato Coletivo sentirá em estar votando favoravelmente, ressaltando o quando fazem a diferença no 

Município, destacando também que o tema racismo não é “mi mi mi” como tem sido tratado por alguns membros 

da extrema direita, existindo essa questão que deve ser combatida da forma como faz o referido instituto, com 

informações, palestras, a estudantes da rede estadual, federal, com parceria com o Supermercado Tozetto que 

abraçou a causa que deve ser desenvolvida com cuidado. Disse ter muitos amigos de todas as raças, já tendo se 

sentido incomodada, em diversas oportunidades, ao estar em companhia com companheiras e companheiros 

negros em estabelecimentos comerciais. Parabenizou ao proponente da iniciativa. Em aparte, o Vereador Ede 

Pimentel externou seus parabéns ao Presidente do Instituto Sorriso Negro, na pessoa de José Luiz Teixeira. 

Geraldo Stocco também parabenizou ao Vereador Ede e representantes do instituto, pelo trabalho que realizam, 

dizendo ser gratos aos mesmos; Dr. Erick também manifestou seus parabéns ao Vereador Ede, à oradora e 

representantes do Instituto Sorriso Negro, ressaltando a presença de sua Amiga Rô, grande artista plástica da 

qual também ofereceu homenagem semana passada com a entrega de honraria. Disse que são necessários e 

importantes para a cidade, lembrando que racismo e discriminação se combate e os mesmos combatem o bom 

combate. Também registrou seus parabéns o Vereador Divo. Utilizando de questão de ordem, o Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno registrou que o racismo não deveria acontecer, porém quem é racista é porque não tem Jesus, 

não sendo questão de pertencer à “direita mi mi mi”. Quem tem Jesus não é racista. Geraldo Stocco, para destacar 

que não é o momento do Vereador Pastor Ezequiel levantar questão de ordem, se o mesmo se sentiu ofendido 

com a fala, tem o pequeno expediente para se manifestar. Não havendo mais vereadores inscritos, deu-se início 

à ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - 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: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Divo, Felipe Passos, Izaias Salustiano, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. Votaram contrariamente os 

Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Dr. Erick, Ede Pimentel, Geraldo Stocco, Jairton da Farmácia, 

Joce Canto e Josi do Coletivo. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Filipe Chociai. 

Ainda, durante a discussão do referido projeto, foi aprovada a solicitação de encerramento das discussões, 

solicitada pelo Vereador Pastor Ezequiel Bueno. PROJETO DE LEI Nº 5/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder 

Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 150.000,00, 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, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton 

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

Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Filipe Chociai. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 9/22 (Vereador Ede Pimentel), declara de utilidade pública municipal o 

INSTITUTO SORRISO NEGRO DOS CAMPOS GERAIS - ISNEC, com sede nesta cidade: APROVADO, 

ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Filipe Chociai. PROJETO DE LEI Nº 28/22 

(Vereador Paulo Balansin), denomina de CLARA BORGES a praça localizada na congruência das Ruas Urutau, 

Rua Íbis e Rua Quirua no Núcleo Santa Marta, Colônia Dona Luiza, nesta cidade: APROVADO, nos termos da 

Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Filipe Chociai. PROJETO DE LEI Nº 38/22 (Poder Executivo), autoriza o 

Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.090.000,00, 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, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton 

da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 
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Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Filipe Chociai. PROJETO DE LEI Nº 

69/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 

9.892.500,00, 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, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio 

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

do Vereador Filipe Chociai. PROJETO DE LEI Nº 70/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir 

um crédito adicional especial no valor de R$ 25.000,00, 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, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, 

Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Filipe Chociai. PROJETO DE LEI Nº 71/22 (Poder Executivo), 

autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 54.000,00, 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, Geraldo Stocco, Izaias 

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

Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Filipe Chociai. 

PROJETO DE LEI Nº 72/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial 

no valor de R$ 20.000,00, 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, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do 

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

justificada da votação do Vereador Filipe Chociai. PROJETO DE LEI Nº 73/22 (Poder Executivo), autoriza o 

Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 750.000,00, 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, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton 

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

Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Filipe Chociai. PROJETO DE LEI Nº 

74/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 

5.562.000,00, 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, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio 

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

do Vereador Filipe Chociai. 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 compromissos 

assumidos. O Vereador Pastor Ezequiel Bueno, em questão de ordem lembrou aos membros da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação quanto à reunião da mesma, a ser realizada após a presente sessão na Sala das 

Comissões. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS Moções nºs 152/22, do Vereador Jairton da 

Farmácia, (com voto contrário do Vereador Dr. Erick); 153/22, do Vereador Geraldo Stocco; 154/22, do 

Vereador Dr. Erick, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Filipe Chociai e 

Julio Küller e ainda tendo sido aprovada a solicitação de justificativa de ausência requerida pelo Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno à Moção de nº 154/22. Ainda em Primeira Discussão, foram APROVADAS: Indicações nºs 884, 

885, 886/22, do Vereador Izaias Salustiano; 887, 889, 904/22, da Vereadora Joce Canto; 888/22, do Vereador 

Celso Cieslak; 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 902, 903, 907/22, da Vereadora Missionária Adriana; 897, 

898, 899, 900, 901, 905, 906/22, do Vereador Dr. Erick. Manifestando-se em Questão de Ordem, as Vereadoras 

Joce Canto e Josi do Coletivo solicitaram ao Senhor Presidente a inclusão dos Projetos de Lei nºs 171 e 186/21, 

respectivamente na Ordem do Dia, sendo informadas que irá verificar tais possibilidades. Também em questão 

de ordem a Vereadora Missionária Adriana deixou registrados seus votos de Feliz Páscoa a todos os senhores 

Vereadores e servidores desta Casa de Leis, tendo suas palavras sido endossadas pelo Senhor Presidente. Não 

havendo vereadores inscritos para o Pequeno Expediente, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, 
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convocando outra para o dia dezoito do mês em curso, segunda-feira, no horário regimental, informando que a 

Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de estar 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 treze de abril de 

dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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