
 

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

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

ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 18/04/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=18/

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) 

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

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)  AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

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. 

TRIBUNA LIVRE: Professor Adilson Requerme de Campos, agradece ao convite e comenta sobre o contexto 

de vida atual e o processo de mudança de vida ocorrida de um dia para o outro, e que tiveram de apreender 

como viver e comenta sobre a criança que nos primeiros 4 anos aprende a conviver e a desenvolver e com a 

pandemia já se perdeu isso, essa rotina de aprendizado, e que essas crianças tiveram o espaço reduzido e o 

medo, emoção que possibilita a sobrevivência porem durante a pandemia era um medo paralisante, e sobre 

atender o luto de uma criança, que o luto é uma dor necessária, que constrói memorias bases e a criança precisa 

vivenciar essa dor e saber que tem suporte para isso, comenta que está vindo uma geração onde foi protegida e 

não tem o aprendizado da frustração e da dor, que é preciso preparar as crianças para esse futuro, que essas 

crianças ficaram tempo fora da escola e voltaram com medo, e os professores que tinham que receber  essas 

crianças que vieram de situações difíceis e o professor fica doente  por não saber qual sua função, que os 

professores adoecem por estar impotentes em algumas coisas, comenta sobre a necessidade de cuidara do 

funcionário, professores, diretores e pais para que eles saibam cuidar de forma diferente, que irão alterar a 

função do professor pois para algumas crianças o professor é a referência, comenta sobre a necessidade que a 

política pública olhe para o professor principalmente da educação infantil, que  a questão do luto físico, moral 

e econômico que as famílias perderam poder aquisitivo, que o curso que irá oferecer no dia 2 de maio para os 
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professores são ferramentas psicológicas dentro da neurociência para que as famílias e professores tenham 

estratégias para crescer, comenta sobre a importância de se ter alguém do lado e que é preciso vier todos os 

níveis do luto para uma vida plena e feliz. Pede para que olhem para a educação e que os professores precisam 

ser cuidados para que possam cuidar de seus alunos, agradece a oportunidade. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Parabeniza o tema que o faz refletir o quão importante são as 

fiscalizações para que as políticas públicas cheguem em quem mais precisa, comenta sobre o Câmara Jovem 

que vai ter sua abertura na data de amanhã, e o eleitor do futuro e dentro do Câmara Jovem, que hoje muito se 

fala em saúde mental embora seja importante as pessoas não conseguiam ver antes e a pandemia trouxe isso, 

lá no Câmara Jovem é projeto onde estudantes são eleitos em suas escolas para que venham até a câmara e 

sejam vereadores por um determinado tempo e fazem projetos e iniciam a olhar a cidade de outra forma e saiu 

um projeto para que houvesse acompanhamento psicológico nas escolas para seus alunos e servidores, comenta 

que os professores são os refúgios das crianças e é de suma importância esse tema e se põe à disposição para 

ideias e projetos, reforça que amanhã inicia o projeto Eleitor do Futuro, projeto que leva noções de cidadania 

de direito constitucional, do que é viver em sociedade e amanhã irão sediar o lançamento desse projeto mais 

uma vez, convida todos para participar da abertura na Câmara Municipal, comenta que conversava sobre a 

questão da meia passagem e das isenções especiais, que eles já estavam agilizando isso e que tem um prazo 

para regularizarem e que a população cobra e a função é trazer as demandas, que é função fiscalizar e cobrar e 

que estão quase e maio e há alunos que ainda não conseguiram tirar sua meia passagem e que precisam que 

isso aconteça o maias depressa possível, comenta sobre a necessidade de um transporte público de qualidade 

por siso abriram a CPI e por isso saiu da CPI e levou tudo ao Ministério Público, que estão agilizando a extinção 

da Autarquia acarretou alguns atrasos e os parabeniza mas e sua função cobrar e fiscalizar o Poder Executivo. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta ser um dia muito importante para o mandato pois 

apresentarão PL que regulamenta o uso de agrotóxico no município e que estão honrados de falar dessa questão 

do agrotóxico e o Transtorno do Espectro Autista, que existe uma relação muito forte do uso do agrotóxico e 

essa questão do Transtorno do Espectro Autista, comenta sobre um blog que fala sobre fatores genéticos que 

influenciam essa relação, onde fatores ambientais influenciam o surgimento do autismo, comenta que 

exposições pré-natais a alguns tipos de agrotóxicos são associadas a neurodesenvolvimento prejudicado e o 

conhecimento sobre esse tema ainda é escasso, que o papel dos agrotóxicos associados aos distúrbios de 

neurodesenvolvimento é bastante significativo, concede a palavra  ao vereador Julio Kuller (MDB), comenta  

ser um assunto espinhoso e que não tem sido debatido de forma correta no Brasil, que existe uma defesa do 

atual governo sobre a liberação de agrotóxicos cada vez mais fortes, e há uma preocupação com relação a isso, 

que existe várias pesquisas feitas que indicam dois desses agrotóxicos ligados ao Autismo, ao Câncer e outras 

doenças que se tornam cada vez mais comuns na vida do brasileiro, comenta que esse projeto traz a discussão 

na casa de leis, que a discussão maior deveria acontecer no Congresso e Senado que vários países já aboliram 

de suas terras esses agrotóxicos e nós continuamos permitindo na ânsia de ter uma produção maior mas não 

cuidando das pessoas que terão de ser cuidadas mais tarde, comenta ser muito pertinente esse debate e que as 

pessoas tenham conhecimento do que estão comendo e respeitando, comenta ser importante e pede aos  

deputados que tambem fale sobre isso ou terão no Brasil um seleiro de doenças irreversíveis, comenta  que se 

sabe que faz mal e permite não está cuidando do próximo. Com a palavra novamente a vereadora Josi do 

Coletivo (PSOL), comenta que agrotóxicos são produtos químicos para combater pragas e que entende a 

importância de se combater pragas e da agricultura, porem há produtos que substituam esses tão nocivos que 

não há  como negar a possibilidade de livrar-se deles, que no município deseja que esses  agrotóxicos fiquem 

distante das casas e escolas, e que precisam que essa distância seja regulamentada, que hoje é histórica essa 

votação e que sempre foi um tema muito importante, e que estão sempre lutando para melhorar a saúde e as 

condições  de vida das  pessoas, principalmente quando se sabe que estudos relacionam alguns agrotóxicos a 
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Autismo e outras doenças, e que está feliz por poder apresentar e poder contar com os vereadores para que esse 

projeto seja aprovado e que se não for aprovada em âmbito federal que inicie no município. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Lamenta e pede orações na cidade  de Guarapuava e faz 

apelo pelo fortalecimento das policias, e pede que sejam capturados os elementos, comenta  que quando tem 

voltado tarde para casa tem notado que o semáforo para  pedestres não está respeitando a lei e que irá oficializar 

a prefeitura, pois recebeu informações que um cidadão foi assaltado e não tem como ficar parado no semáforo 

após a meia-noite e que o intermitente significa atenção, que tem que parar no semáforo, e o semáforo para 

pedestres e que fez apelo para que respeitem o semáforo para pedestre e pede que se reveja o semáforo para 

que fique intermitente, comenta que deve se fazer cumprir essa lei e que apenas os semáforos que tem o chip 

podem ficar intermitente, comenta sobre o “Paraguaizinho”, que  tem decreto que em junho tem uma situação 

de licitação que as famílias ali estão preocupados, e que é caso de debate na casa de leis para proteger os 

trabalhadores, que o empresário não pode quebrar e devem ser cuidados pois todos geram empregos e comenta 

sobre a importância de cuidar dos empresários e das empresas da cidade. Comenta sobre um investimento mais 

pesado para a polícia. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Ausente. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Ausente. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Comenta sobre algumas moções como a 161 de Sugestão Legislativa 

direcionada a prefeita, de um assunto que vinham discutindo que trata-se do passe livre estudantil e da 

diminuição da distância mínima um dos requisitos do passe livre estudantil, que  estão nesse dialogo e que está 

sugerindo essa alteração partindo do executivo cujo o qual possuem competência para isso, pela preocupação 

pela segurança dos estudantes, que estão avançando no debate para buscar solução desse problema para trazer 

mais segurança e tranquilidade, comenta sobre a moção 167 r faz os cumprimentos ao reitor Miguel Sanches 

Neto, que busca abrir as portas da UEPG que tenha um trabalho ais ativo na comunidade, que a UEG tem um 

papel fundamental na sociedade e que o Reitor tem feito esse trabalho com excelência, cumprimenta a senhora 

Giorgia Bocheneck que será a nova representante presidente da ACIPG, que estará representando muito bem 

essa instituição, comenta sobre os terríveis atos na cidade de Guarapuava, cumprimenta  a Policia Militar do 

Paraná que viram que foi uma situação terrível que não tiveram êxito em sua missão e deixaram marcas do 

atentado causado. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 18/04/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  
EM SEGUNDA 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. 

Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
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DO VEREADOR PAULO BALANSIN 
Projeto de Lei Ordinária nº 28/2022: 
Denomina de MARIA CLARA BORGES a praça localizada na confluência das Ruas Urutau, Íbis e Quirua do 

Núcleo Santa Marta, Bairro Colônia Dona Luiza, nesta cidade. 

Votação Nominal – Aprovado – 15 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. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 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. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 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. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 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. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 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. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 73/2022: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 750.000,00, e dá outras 

providências. 
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Votação Nominal – Aprovado – 16 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. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
  

DA VEREADORA JOCE CANTO 

Projeto de Lei Ordinária nº 171/2021: 

Dispõe sobre o dever de afixar placas ou cartazes contendo informações sobre o direito da gestante e da 

parturiente ao Parto Adequado assegurado pela Lei Estadual nº 20.127/2020, nos locais que especifica. 
  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 
                         CFOF   - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CSASE  - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 14 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO E OUTROS 

Projeto de Lei Ordinária nº 186/2021: 
Dispõe sobre a regulamentação do uso e aplicação de agrotóxicos próximos aos locais que especifica no 

Município de Ponta Grossa, e dá outras providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso (Aprovado – 

16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 
 

                         CFOF  - Favorável, observado o Substitutivo Geral confeccionado pela CLJR 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela CLJR 

                         CAPICTMA  - Favorável, nos termos da Subemenda Modificativa ao Substitutivo  

                                                              Geral apresentado pela CLJR (Aprovado – 16 Votos Favoráveis - 

Votos Contrários - Abstenções) 
 

 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DOS VEREADORES DANIEL MILLA FRACCARO E PASTOR EZEQUIEL BUENO 
Projeto de Lei Ordinária nº 23/2022: 

Promove alterações na Lei nº 10.408, de 03 de novembro de 2.010, conforme menciona. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
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                         CFOF    - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
  

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
  

MOÇÕES 

  

Nº 156/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Aldenor Gomes de Mesquita. 

  

Nº 157/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO  

MOÇÃO DE APELO  

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. 

  

Nº 158/2022 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 instalado módulo policial na Praça Barão do Rio Branco, Centro. 

  

Nº 159/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE REPÚDIO 

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.  

 Total de Moções Aprovadas – 4 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

INDICAÇÕES 

  

Nº 908/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de um semáforo pra 

motoristas e pedestres entre as Ruas Cel. Theodoro Rosas com a Francisco Ribas. 

  

Nº 909/2022 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 identificação, localização e notificação do 

proprietário para limpeza do terreno localizado no cruzamento da Avenida Ernesto Vilela com a Rua Prefeito 

Campos Melo, Nova Rússia. 
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Nº 910/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de lombada na Rua 

Gonçalves Lêdo, ao lado do nº 464, Vila Estrela, Bairro Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 911/2022 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 Patrolamento, Cascalhamento e 

Abertura de Valas nas Laterais para Escoamento de Água no Sítio Nossa Senhora Aparecida, Distrito Itaiacoca, 

nesta cidade. 

  

Nº 912/2022 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 manutenção de asfalto com operação  

tapa buracos na Rua Professora Julia Carneiro Rosas, número - 232, em frente ao Mercado Recanto - Vila 

Mariana, nesta cidade. 

  

Nº 913/2022 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 limpeza do terreno da Casa da 

Terceira Idade da Santa Paula na Rua Botoeira  nº 209, Bairro Santa Paula, nesta cidade. 

  

Nº 914/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o reparo no asfalto localizado na Rua 

Major Nabuo Oba 110 em Uvaranas. 

  

Nº 915/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o reparo no asfalto na Rua Curitiba 

481 no Bairro Olarias. 

  

Nº 916/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a limpeza e instalação de 

mais bancos na Praça Barão de Rio Branco, bairro Centro. 

  

Nº 917/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

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

localizado na esquina da Rua Alfredo Kepp com Avenida Ernani Batista Rosas, Jardim Carvalho. 

  



 

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

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

Nº 918/2022 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 e manutenção das Estradas que ligam a 

Localidade de Barra Grande no Distrito de Itaiacoca. 

  

Nº 919/2022 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 das cercas e alambrados que circundam a Escola 

Edgar Sponholz na Vila Nery 

  

Nº 920/2022 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, intensificação de rondas ostensivas na Região da Vila Maria 

Otília nos arredores do Campo de Futebol 

  

Nº 921/2022 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, desativação e desmonte do antigo vestiário do Campo de 

Futebol da Vila Maria Otilia, circundado pelas ruas Mario Godoy, Eloi de Almeida, José Teodomiro Kap e 

Jerônimo Estéfano Sikorski. 

  

Nº 922/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o patrolamento e aplicação 

de fresado, na Rua Said Ajuz, esquina com Rua Alnari Nunes Rocha, Estrela. 

  

Nº 923/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando a instalação de uma multi 

estação de exercício na academia ao ar livre da Praça João Montes Filho, Estrela. 

  

Nº 924/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

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

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

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

determine que seja realizado reparo nos buracos situados em toda a extensão da Rua Gen. Dácio César, 

Uvaranas, próximo ao 13° BIB.                                              

  

Nº 925/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

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

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

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

determine que seja realizado reparo no buraco situado no cruzamento da Rua Leopoldo Froes com a Rua 

Raposo de Tavares, Uvaranas.  
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Nº 926/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

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

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

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

determine que seja realizado reparo no buraco situado próximo a lombada localizada na Rua Prefeito Fulton 

Vitel Borges de Macedo, Neves.    

  

Nº 927/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

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

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

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

determine que seja realizada fiscalização no transporte escolar da região de Itaiacoca.  

Total de Indicações Aprovadas – 20 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 3 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 3 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 4 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 4 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 4 

_________________________________________________________________________ 

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=18/04/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA NONAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA). 

               Aos dezoito 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 o Vereador Filipe Chociai - Vice-Presidente, com as ausências justificadas dos Vereadores José 

Carlos S. Raad “Dr. Zeca” - Terceiro Secretário e Missionária Adriana, se fazendo presentes os Vereadores 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 
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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 623/22-GP, comunicando haver vetado a Lei nº 14.185. Of. Nº 553/22-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.174. Of. Nº 554/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.175. Of. Nº 555/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.180. Of. Nº 556/22-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.192. Of. Nº 557/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.194. Of. Nº 

565/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 100/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 566/22-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 106/22, de autoria da Comissão Especial de Investigação instituída 

através do Requerimento nº 315/21. Of. Nº 574/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 102/22, de autoria 

do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 576/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 118/22, de autoria do Vereador 

Pastor Ezequiel Bueno. Of. Nº 592/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 104/22, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. Nº 596/22-GP, encaminhando o Relatório Geral de Atividades do Poder Executivo, 

durante do exercício de 2.021. Of. Nº 620/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 119/22, de autoria do 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. Nº 512/22-GP, em atendimento a Indicação nº 70/22, de autoria do 

Vereador Paulo Balansin. Of. Nº 530/22-GP, em atendimento a Indicação nº 82/22, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. Nº 544/22-GP, em atendimento a Indicação nº 90/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. DO 

VEREADOR DR. ZECA - Projeto de Lei nº 96/22, declara de Utilidade Pública Municipal a ASSOCIAÇÃO 

SOL - DOADOR AMOR, com sede nesta cidade. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 

160/22, dirigida à Senhora Giorgia Enrietti Bin Bochenek e à Associação Comercial, Industrial e Empresarial 

de Ponta Grossa, congratulando pela eminente eleição da Senhora Giorgia Enrietti Bin Bochenek para a 

Presidência da instituição, sendo a primeira mulher comandará esta importante Associação do município de 

Ponta Grossa. Moção de Sugestão Legislativa nº 161/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta 

Grossa, para que determine a realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei que promove 

alteração na Lei nº 12.071 de 2015, que dispõe sobre o Programa Passe Livre, no Município de Ponta Grossa 

(PR). Este Vereador subscritor sugere os termos do projeto de lei em minuta anexa. DO VEREADOR JAIRTON 

DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 162/22, dirigida ao Atleta ROBERTO RODRIGUES OLIVEIRA, por 

representar o município de Ponta Grossa através de suas vitórias no Atletismo. DO VEREADOR LEANDRO 

BIANCO - Moção de Aplauso nº 163/22, dirigida a João Almeida Cardoso Júnior servidor público municipal, 

tendo em vista os relevantes serviços prestados ao Município de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 164/22, 

dirigida ao Engenheiro Juarez Alves servidor público municipal, tendo em vista os relevantes serviços prestados 

ao Município de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 165/22, dirigida a Dra. Tânia Sviercoski, Secretária da 

Secretaria Municipal De Cidadania E Segurança Pública tendo em vista os relevantes serviços prestados ao 

Município de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 166/22, dirigida a Henrique do Vale, Secretário da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Planejamento, tendo em vista os relevantes serviços prestados ao Município de 

Ponta Grossa. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 167/22, dirigida ao Professor Miguel 

Sanches Neto, magnífico Reitor eleito da Universidade Estadual de Ponta Grossa e ao Professor Ivo Demiate, 

vice-reitor eleito da Universidade Estadual de Ponta Grossa. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso 

nº 168/22, a ser encaminhada a banda Hoovaranas de Ponta Grossa, pelo reconhecimento do seu destaque 

nacional como banda instrumental independente. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de 

Apelo nº 169/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, 

solicitando que seja realizada fiscalização no transporte escolar da região de Itaiacoca. DO VEREADOR 

JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 170/22, dirigida ao Socorrista Luiz Fernando Tomaz de 

Aquino e para a Técnica de Enfermagem Poliana Ferreira do SAMU de Ponta Grossa, pelos relevantes serviços 

prestados ao município. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Requerimento nº 155/22, solicitando 

para que seja justificada a sua ausência na presente sessão (18/04/22), por motivos de ordem particular. Colocado 

o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR DR. ZECA - Requerimento nº 157/22, 

solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente sessão (18/04/2022), pois estará em 

compromissos parlamentares. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Manifestaram-se em 

Questão de Ordem: Vereador Dr. Erick, ocasião em que registrou haver homenageado através de entrega de 
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moção de aplauso desta Casa, os servidores do Departamento de Urbanismo da Prefeitura Municipal, ressaltando 

engenheiros que tem história bonita, construída durantes anos. Vereador Léo Farmacêutico, para agradecer a 

visita do Professor Adilson Requerme, acompanhado de sua filha. O Senhor Presidente solicitou a todos que 

fizessem um minuto de silêncio pelo falecimento do irmão do Vereador Julio Küller, Luiz César Küller, na 

última sexta-feira, vítima de câncer no pâncreas, estendendo manifestação de pesar aos familiares. Em seguida, 

foi conduzida, pelos Vereadores Pastores Ezequiel Bueno e Leandro Bianco, uma oração para conforto de todos. 

Registrou ainda suas considerações ao momento em que a população passa em função da pandemia, 

comunicando haver convidado junto com a Mesa Executiva, o Professor Dr. Adilson Requerme de Campos, 

relatando situações em que as crianças estão passando dentro das salas em detrimento das mortes ocorridas pela 

COVID-19, com recuperação traumática a inúmeras pessoas, motivo de ter convidado para se manifestar da 

Tribuna desta Casa, onde também propõe adentrar nas escolas públicas municipais para reconstruir a infância 

que muitas crianças perderam. Nesta oportunidade convidou o Professor Adilson Requerme de Campos para 

utilizar da Tribuna e se manifestar nesse sentido. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, utilizaram 

da Tribuna: VEREADOR GERALDO STOCCO - Parabenizou ao Presidente da Casa e ao Professor Adilson 

Requerme de Campos, por haver trazido o tema ora desenvolvido à tona, dizendo que faz refletir a importância 

das fiscalizações frente à Prefeitura para que as políticas públicas cheguem até quem mais precisa. Comentou a 

respeito da abertura na data de amanhã, dia dezenove de abril do Projeto Câmara Jovem, agradecendo a Mesa 

Diretora por topar essa idéia, conseqüentemente com o lançamento do Eleitor do Futuro nesta mesma data, de 

iniciativa da Meritíssima Juíza Titular da Vara da Infância e Juventude, Dra. Noeli Reback, relatando que dentro 

da referida proposta, já em 2.019, onde adolescente são eleitos através das escolas estaduais, particulares, enfim 

e comparecem a esta Casa de Leis, para serem vereadoras e vereadores por determinado tempo, realizando 

projetos, olhando a cidade de outra maneira, surgindo também a proposta de se ter acompanhamento psicológico 

desses alunos, com funcionários das escolas, dizendo que com o incentivo que o presidente desta Casa está 

dando, são passos que estarão avançando para poder acontecer o projeto em questão, considerando de suma 

importância, se colocando a disposição para sugestões e projetos. Nesse sentido convidou a todos para 

prestigiarem, amanhã com início a partir das quatorze horas no Plenário desta Câmara Municipal. Outro tema, 

para comentar a questão da meia passagem e isenções especiais para usuários do transporte coletivo, dizendo 

que a população cobra, e sua função, com demais parlamentares, é trazer essas demandas à Plenário fazendo as 

devidas cobranças. Espera alcançar sucesso ao levantar essa bandeira, após haver estabelecido conversa com Bil, 

um dos responsáveis pela meia passagem do transporte coletivo e Secretario Henrique, que estão tratando desse 

tema de maneira célere, agradecendo aos mesmos pelos trabalhos que vem sendo feitos. VEREADORA JOSI 

DO COLETIVO - Para informar que estará apresentando como Mandato Coletivo, o Projeto de Lei que 

regulamenta o uso de agrotóxico para discussão do Plenário, de nº 186/21, se sentindo honrada ao tratar essa 

questão da Tribuna, voltada ao transtorno do espectro autista, dizendo haver uma relação forte nesse sentido. 

Ilustrou nesta oportunidade, trazendo publicações em blog falando de fatores genéticos que parecem influenciar 

na ideologia do transtorno do espectro autista, entre elas o uso de agrotóxico. Em aparte, o Vereador Julio Küller 

contribuiu com seu pronunciamento, lembrando tal questão, que não tem sido debatido de forma correta no 

Brasil, existindo defesa do atual governo com relação à liberação de agrotóxicos cada vez mais fortes, tendo 

preocupação com relação a isso, dizendo existir várias pesquisas feitas, que indicam dois desses produtos ligados 

ao autismo, assim também ao câncer, alzheimer e outras doenças que se torna cada vez mais comum na vida dos 

brasileiros. Assim, ressaltou que a matéria em questão traz à discussão nesta Casa de Leis. Parabenizou a oradora, 

solicitando ainda aos deputados estaduais e federais para que também se manifestem sobre esse tema, dizendo 

que senão o Brasil será transformado num celeiro de doenças irreversíveis que terão que lidar e tratar. Josi do 

Coletivo retomou dizendo que agrotóxicos são destinados a combater pragas na agricultura, porém existem 

estudos desses produtos nocivos que não há como negar a possibilidade da sociedade livrar dos mesmos, onde 

no Município, luta para que os mesmos estejam distantes dos quintais das casas, escolas, em especial a que 

leciona que é muito afetada pelo pouco distanciamento, havendo necessidade de regulamentação. O Vereador 

Julio Küller solicitou licença para se ausentar da presente sessão por motivos particulares, tendo sido aprovado 

seu pedido verbal. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Primeiramente lamentou e pediu orações pela 

situação ocorrida na cidade de Guarapuava que foi alva da ação de bandidos, apelando pelo fortalecimento das 
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polícias, destacando que por volta de duzentos policiais já cercaram a cidade e região, esperando que sejam 

capturados os elementos que agiram com barbaridade. Outro assunto, para falar que os semáforos para pedestres 

não estão respeitando a lei nº 11.502, de sua iniciativa, onde irá oficializar a Prefeitura para sua concretização, 

tendo recebido informações de cidadão que foi assaltado na Rua Francisco Búrzio ao haver parado após a meia 

noite, entendendo que os condutores de veículos não podem aguardar pela abertura dos mesmos após esse 

horário, propondo então que ficassem de forma intermitente até as seis horas da manhã do dia seguinte, apenas 

para alertar aos motoristas ao transpor as vias em que se localizam. Cobrou também quanto aos semáforos para 

pedestres. Também comentou a respeito da Lei nº 9.973/09, e decreto nº 20.119, que dispõe sobre o 

funcionamento do Shopping Informal, “Paraguaizinho”, considerando importante proteger através de debate os 

trabalhadores que tem seus locais a tempo, levando o sustento de sua casa e gerando empregos na cidade. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Iniciou comentando a respeito de moções que foram lidas na presente sessão, 

em especial a de nº 161, de Sugestão Legislativa à Senhora Prefeita Municipal, tratando do Passe Livre 

Estudantil, dizendo que em conversa com o Secretário Henrique do Valle, de Infra-estrutura e Planejamento, 

estão tratando do assunto, levando em conta preocupação demonstrada pelos próprios agentes de educação do 

Município, ou do Núcleo Regional de Educação, através da Chefe Regional, na questão da diminuição da 

distância mínima, quanto aos requisitos exigidos para a concessão do benefício, onde se entende que a distância 

seria de dois quilômetros, assim estão nesse diálogo e na sua moção, possam fazer essa alteração a partir do 

próprio Poder Executivo, para segurança e tranqüilidade dos estudantes e suas famílias. Segundo assunto, para 

tratar sobre a Moção de nº 167, também lida no expediente, cumprimentando pela reeleição do Reitor da UEPG 

Miguel Sanches Neto e ao Professor Ivo Demiate, Vice-Reitor a partir de setembro, onde vê com representantes 

do Executivo, falando da demonstração de interesse daquele reitor em realizar trabalho diferenciado no sentido 

de abrir as portas da universidade, indo além de educar e formar, trazendo cidadãos conscientes, como papel 

ativo. Deixou seus cumprimentos ainda à Senhora Giorgia Bocheneck que será a partir do mês de maio a nova 

representante presidente da ACIPG, outra instituição que participa ativamente, por representar parte do setor 

produtivo da cidade, tendo certeza que representará bem a referida associação. Finalizou somando ao Vereador 

Pastor Ezequiel quando comentou sobre os terríveis atos ocorridos na cidade de Guarapuava, deixando seus 

cumprimentos a PM do Estado do Paraná, primeiramente na pessoa do Coronel Hudson, Comandante Geral, do 

Governador Ratinho Júnior que se manifestou reprimindo as ações violentas e do Tenente Coronel Taborda, 

Comandante do 4º Comando Regional da Polícia Militar que engloba aquela região. Ressaltou que apesar dos 

bandidos não terem conseguido êxito, deixaram marcas nas ações de terrorismo que exerceram, porém a PM 

frustrou a tentativa dos mesmos. O Vereador Dr. Erick, ocupando a presidência nesta oportunidade também 

deixou registrados os cumprimentos desta Casa ao Magnífico Reitor Miguel Sanches Neto por ocasião de sua 

reeleição, com votos de boa sorte e sucesso na condução da UEPG. Não havendo mais vereadores inscritos, foi 

anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 09/22 (Vereador Ede 

Pimentel), declara de utilidade pública municipal o INSTITUTO SORRISO NEGRO DOS CAMPOS GERAIS 

- ISNEC, com sede nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações da 

Vereadora Missionária Adriana e dos Vereadores Dr. Zeca e Julio Küller. PROJETO DE LEI Nº 28/22 (Vereador 

Paulo Balansin), denomina de MARIA CLARA BORGES a praça localizada na confluência das Ruas Urutau, 

íbis e Quirua do Núcleo Santa Marta, Bairro Colônia Dona Luiza, nesta cidade: APROVADO, ficando 

registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora Missionária Adriana e dos Vereadores Dr. Zeca 

e Julio Küller. 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 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, Josi do 

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

votações da Vereadora Missionária Adriana e dos Vereadores Dr. Zeca e Julio Küller. 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 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, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo 
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Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora 

Missionária Adriana e dos Vereadores Dr. Zeca e Julio Küller. 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 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, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 

Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora Missionária Adriana e dos 

Vereadores Dr. Zeca e Julio Küller. 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 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, Josi 

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

das votações da Vereadora Missionária Adriana e dos Vereadores Dr. Zeca e Julio Küller. 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 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, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico 

e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora Missionária Adriana e 

dos Vereadores Dr. Zeca e Julio Küller. 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 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, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas 

as ausências justificadas das votações da Vereadora Missionária Adriana e dos Vereadores Dr. Zeca e Julio 

Küller. 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 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, Josi do Coletivo, 

Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações 

da Vereadora Missionária Adriana e dos Vereadores Dr. Zeca e Julio Küller. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 171/21 (Vereadora Joce Canto), dispõe sobre o dever de afixar placas ou cartazes contendo 

informações sobre o direito da gestante e da parturiente ao Parto Adequado assegurado pela Lei Estadual nº 

20.127/2020, nos locais que especifica: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações 

da Vereadora Missionária Adriana e dos Vereadores Dr. Zeca e Julio Küller. PROJETO DE LEI Nº 186/21 

(Vereadora Josi do Coletivo e outros), dispõe sobre a regulamentação do uso e aplicação de agrotóxicos próximos 

aos locais que especifica no Município de Ponta Grossa, e dá outras providências: APROVADO, nos termos do 

SUBSTITUTIVO GERAL apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da SUBEMENDA 

MODIFICATIVA AO SUBSTITUTIVO GERAL APRESENTADO PELA CLJR, de autoria da Comissão de 

Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente, com votos favoráveis dos Vereadores 

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, Josi do Coletivo, Leandro 

Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações da 

Vereadora Missionária Adriana e dos Vereadores Dr. Zeca e Julio Küller. PROJETO DE LEI Nº 23/22 

(Vereadores Daniel Milla Fraccaro e Pastor Ezequiel Bueno), promove alterações na Lei nº 10.408, de 03 de 

novembro de 2.010, conforme menciona: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 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, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora 

Missionária Adriana e dos Vereadores Dr. Zeca e Julio Küller. EM DISCUSSÃO ÚNICA --Foram 

APROVADAS: Moções nºs 156/22, do Vereador Felipe Passos; 157, 159/22, do Vereador Leandro Bianco; 
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158/22, do Vereador Dr. Erick e Indicações nºs 908, 914, 915/22, do Vereador Leandro Bianco; 909/22, do 

Vereador Dr. Erick; 910, 911, 913/22, do Vereador Ede Pimentel; 912/22, do Vereador Celso Cieslak; 916, 917, 

922, 923/22, do Vereador Geraldo Stocco; 918, 919, 920, 921/22, da Vereadora Missionária Adriana; 924, 925, 

926, 927/22, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Concluída a votação da Ordem do Dia e não havendo 

vereadores inscritos para o Pequeno Expediente, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando 

outra para o dia vinte do mês em curso, quarta-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia 

estará à disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, supervisionei a 

redação da presente Ata a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. 

Sala das Sessões, em dezoito de abril de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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