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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 27/04/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=27/

04/2022  

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: n/a 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

   

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL)    

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

Obs.: os Vereadores descritos acima constam conforme os parlamentares ativos que estão no site da Câmara 

Municipal de Ponta Grossa. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta que daqui a pouco terá jogo no Estádio Germano 

Krugger com o Operário Ferroviário Esporte Clube, comenta desejar sucesso ao time da cidade que está de 

aniversário de 100 anos, comenta que na sexta-feira será o dia 29 de abril e precisam falar sobre a questão da 

educação, tema sério e pesado e que não sabe o motivo de mudar o governo e a educação não é valorizada, que 

a sete anos acontecia um massacre no centro cívico onde o ex-governador Beto Richa mandou a cavalaria  em 

ciam de professores e alunos e isso não pode ser tolerado, que o mesmo governo estava envolvido na operação 

Quadro Negro, comenta  que precisam falar disso pois a educação merece respeito e ser salva no estado, 

comenta que não irá compactuar e defender quem não defende e prejudica a educação, comenta que essas 

pessoas precisam ser responsabilizadas pelo rombo na educação paranaense comenta esperar que em Ponta 

Grossa ele e seu grupo não façam votos, reforça que se deve defender a educação da cidade e do estado, comenta 

ter a consciência limpa e saber o que aconteceu e que como representante da cidade devem se posicionar e 

alertar a cidade das coisas que  acontecera, que as pessoas esquecem algumas coisa e tem o dever de fiscalizar 
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isso, que tem pessoas boas lá que defendem a educação mas tambem tem pessoas que atrapalharam muto e não 

merecem voto. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta sobre dificuldades na área da saúde, e comenta sobre 

reportagem num veículo de imprensa que trata de assunto preocupante na cidade e no país, comenta sobre a 

obesidade infantil, que a pandemia trouxe muitas dificuldades as famílias e trouxe a tona problemas que 

existiam no dia-a-dia mas passavam despercebidos pelos pais por conta da dificuldade de  sobrevivência da 

família e trouxe agora sobre as crianças que estão ficando obesas e que os  membros da Casa devem se 

preocupar com isso, pois fazem as leis e fiscalizam o poder executivo para que  possam trabalhar nesse sentido 

e trazer à tona todo esse trabalho para que as pessoas saibam como agir, comenta que em 2016 quando foi 

candidato a prefeito dessa cidade tinha em seu plano de governo um departamento que cuidaria da criança 

obesa, e dessa forma estará fazendo moção d e apelo para que  a prefeita possa tratar da causa com mais carinho, 

para que as crianças tenham uma qualidade de vida melhor, reforça sobre  a moção de apelo aproveitando da 

estatística que teve acesso através do veículo de imprensa, e comenta sobre os que estão longe da estatística, e 

que é uma preocupação sua e dos pais que sofrem dificuldade para tratar disso por falta de conhecimento e 

estrutura publica, que tratara mais desse assunto e fara trabalho legislativo para cuidar das crianças  obesas do 

município de Ponta Grossa, comenta  que  em fevereiro foi aprovado projeto de lei que esta já regulamentado 

que dispõe de uma legislação mais dura com relação ao comercio de fios de cobre ou alumínio na cidade e o 

que está acontecendo é um caso muito urgente, que estão tento problemas nos postos públicos que ficaram 

parados sem atendimento por conta de vândalos que roubaram os fios da unidade de saúde, e que devem 

endurecer a fiscalização e legislação para essa ilegalidade e que até um tempo atras esses meliantes buscavam 

locais públicos e agora partem para propriedades particulares e questiona onde irá parar os fios de cobres 

roubados e que o projeto de lei trata do assunto e que alguém está lucrando com essa desgraça que está 

acontecendo e que estará fiscalizando o combate a essa pratica ilegal, que tem levado famílias ao desespero, 

pede ajuda aos vereadores que pensem em projetos para essa situação e que está atingindo pessoas idosas com 

pouca possibilidade financeira. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 27/04/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  
EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 341/2021: 

Extingue a Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR mediante incorporação, nos termos da Lei 

das Sociedades Anônimas. 

Votação Nominal – Aprovado – 14 Votos Favoráveis - 3 Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
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DO VEREADOR GERALDO STOCCO 
Projeto de Lei Ordinária nº 349/2021: 
Declara a utilidade pública municipal da ASSOCIAÇÃO BRASIL SOKA GAKKAI INTERNACIONAL 

(SGI), com sede nesta cidade. 

Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - 1 Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 30/2022: 

Autoriza o Poder Executivo a doar o “Ginásio de Desportos Borell Du Vernay”, à Liga Desportiva de Ponta 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 55/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 161.231,18, e dá outras 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
Projeto de Lei Ordinária nº 80/2021: 

Promove alterações na Lei nº 10.973, de 23/05/2012, que dispõe sobre a Política Municipal de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CECE   - Favorável 

                         CSAS   - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO 

Projeto de Lei Ordinária nº 214/2021: 
Denomina de JOSÉ CARLOS MADALOZZO a Rua nº 14 do Loteamento Residencial ECO PARK Pilão de 

Pedra, Bairro Neves, 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 da CLJR 

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

DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA 

Projeto de Lei Ordinária nº 80/2022: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Tenente Coronel MARCOS GINOTTI PIRES. 

  

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

19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 
 

                         CECE    - Favorável, conforme Substitutivo Geral apresentado pela CLJR 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 177/2022 do Vereador DIVO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida á Excelentíssimo Senhora Prefeita Municipal, ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, na qualidade de 

gestor do poder concedente, para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, estudo 

objetivando no projeto de lei ADDA “ADICIONAL POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE 

ADMINISTRATIVA”, na CENTRAL DE CONSULTAS , conforme se justifica. 

  

Nº 178/2022 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Para ser encaminhada a Ilustríssima Sra. GIORGIA BIN BOCHENEK, Presidente da Associação Comercial, 

Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG). 

  

Nº 179/2022 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Para ser encaminhada a Ilustríssimo Sr. LEONARDO PUPPI BERNARDI, Vice-Presidente da Associação 

Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG). 

 Total de Moções Aprovadas – 3 

Vereador Divo (PSD) - 1 

Vereador Daniel Milla (PSD) - 2 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 967/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a CONSTRUÇÃO DE UMA 

LOMBADA na Av: Bispo Dom Geraldo Pellanda, próximo ao número 201, Uvaranas. 

  

Nº 968/2022 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 
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competentes da municipalidade, providências objetivando a adaptação da linha de ônibus Santa Mônica, via 

UTFPR. 

  

Nº 969/2022 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 o urgente reparo na trincheira do DER. 

  

Nº 970/2022 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 Alfredo Trentin, Órfãs. 

  

  

  

Nº 971/2022 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 Egídio Doná, Órfãs. 

  

Nº 972/2022 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 inclusão no plano de pavimentação 

asfáltica da rua Sezinho Mattos de Souza, Órfãs. 

  

Nº 973/2022 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 o retorno de ônibus intermediário para linha Vila 

Liane. 

  

Nº 974/2022 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 o retorno de ônibus intermediário para linha Vila 

Margarida. 

  

Nº 975/2022 do Vereador DR. ZECA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a reconstrução da calçada na Estrada 

Municipal Sebastião Bastos, no município de Ponta Grossa.  

  

Nº 976/2022 do Vereador DR. ZECA 

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

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

Vitórino de Matos, no bairro Neves, situado no município de Ponta Grossa.  

  

Nº 977/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando substituição da tampa de bueiro na 

Rua Benjamin Constant nas proximidades do número 133-  Centro, nesta cidade. 

  

Nº 978/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando reforço na segurança  da região do 

Rio Verde e Núcleo Pitangui. 

  

Nº 979/2022 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 Padre Fredolino Beuren - Jardim Ponta-grossense, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 

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

manutenção com patrolamento e cascalhamento. 

  

Nº 980/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção da rua com operação 

tapa buracos (sobre a antiga linha férrea) na Rua Almeida Garret- Bairro Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 981/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a  manutenção da rua com 

cascalhamento, patrolamento  na Rua Prefeito Souza Dantas, esquina com  Benjamim Constant 435 - Bairro 

Guaragi, nesta cidade. 

  

Nº 982/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar operação tapa buracos e 

manutenção na Avenida Euzébio de Queiroz, São Francisco,  Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 983/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

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

cascalhamento da Rua Parque do Iguaçu, Gralha Azul. 

  

Nº 984/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

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

do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 
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aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando que 

determine que seja averiguado o motivo das lâmpadas da Praça do Por do Sol não estarem acendendo a noite, 

além de realizar a troca de eventuais lâmpadas queimadas.   

Nº 985/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando providências para a manutenção e 

tapa buracos da Rua Paulo Wagner, Colônia Dona Luiza. 

  

Nº 986/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar estudos de viabilidade de 

instalação de equipamento semafórico nos cruzamentos das ruas Washington Luiz esquina com a Fagundes 

Varela, Vila 31 de Março, Neves, nesta cidade.  

  

Nº 987/2022 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 instalação de academia ao ar livre 

na Praça do Residencial América. 

  

Nº 988/2022 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, alteração do ponto de espera da Feira Verde no Jardim Paraíso, 

hoje localizado na Rua Alberto João Klas, frente ao nº 615, para o CRAS Jardim Paraiso. 

  

Nº 989/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos de viabilidade técnica para adequação das galerias de 

águas pluviais existentes na Rua São Salvador na Nova Rússia.  

  

Nº 990/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar patrolamento, cascalhamento 

e manutenção  das estradas rurais da comunidade dos Antunes e do Pocinho, Distrito de Itaiacoca, nesta cidade. 

  

Nº 991/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos a avaliação técnica para o chaminé localizado ao lado 

da Biblioteca Pública Municipal, o qual pertencia ás antigas Indústrias Wagner, este um marco para a Cidade 

de Ponta Grossa  

  

Nº 992/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

Plenário, seja oficiado á Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, verificação e continuidade das obras de pavimentação da Rua 

Raimundo Correia no bairro de Oficinas  

  

Nº 993/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

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

elevada na Rua Santos Dumont, no centro da cidade, nas imediações do número 59. 

  

Nº 994/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar patrolamento, cascalhamento 

e manutenção de todas as ruas da Vila San Martin, Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 995/2022 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 aos Departamentos competentes da 

municipalidade, a abertura da Rua Europa, entre as Ruas França e Itália, situadas no Jardim Europa, Bairro 

Oficinas, nesta cidade. 
 

Total de Indicações Aprovadas – 29 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 3 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 7 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 2 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 3 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 4 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 5 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 26 de abril de 2.022. 
  

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

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Comenta que venho vestida de preto pois no dia 29 na próxima 

sexta-feira terão o dia 29 de abril em que os servidores e professores se sentem triste pelo que passaram em 2015 

e que esse dia ainda não acabou, que estava lá com seu esposo e colegas, onde inúmeros servidores sofreram 

violências físicas e psicológicas inimagináveis, que estavam defendendo a previdência e foram atacados num 

verdadeiro massacre no local onde muitos colegas airam machucados e muitas cicatrizes existem até hoje 

principalmente psicológica, que o atual governador mantem o desmonte na educação como ampliou as questões 

em relação ao descaso a educação, que não há incentivo par que  professores façam mestrados e doutorados, que 

não há incentivo de remuneração para afastamento para curso ou para que se mantenham os direitos que estão 

perdendo enquanto servidores, comenta que tratam seus trabalhadores  como pessoas  insubstituíveis e que o 

setor da educação precisa de preparo de pessoas que gostem de estudar e não é isso que vê e que a partir do dia 

29 de abril que perceberam o plantio desse descaso na educação, que os  alunos estão sendo incentivados a 

fazerem a educação online para a economia de professores e nunca no estado a  educação esteve  tão incerta,  

que o mandato lamenta e no dia 29 de abril a  educação irá parar para que se reflita o quando os servidores 

perderam e continuam perdendo e quando a saúde comenta ter recebido que a UPA SANTANA está lotada e 

que precisam de atitudes urgentes pois a população está sofrendo. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta que a lei é a nº 14.113/21 que dispõe sobre a proibição da 

comercialização do cobre e alumínio sem origem no município de Ponta Grossa, comenta que essa proposta visa 

diminuir e até acabar com a comercialização ilegal desse material na cidade, que famílias estão d desesperadas 

e sem segurança por conta do que está acontecendo, de pessoas especializadas no furto e roubo desses matérias 

além dos cofres públicos que tem sofrido invasões e o roubo e furto desses matérias e que estará fiscalizando e 

cobrando uma ação maior dos órgãos públicos. Comenta que ontem teve uma conversa com o Renato Ardur que 

já foi Secretário do Governo do Estado, e caminham para a candidatura própria de Deputado Estadual e Federal 

que organizaram o partido para esse fim e tem nomes a disposição e que estão felizes por conta disso pois a 

cidade chegara a 250 mil eleitores e o partido está pronto para essa eleição, comenta que tem pouca 

representatividade no município e que é importante que o partido possa oferecer nomes novos e que os mesmo 

nomes continuarão e a população deve fazer a avaliação do que foi oferecido e feitio com relação a 

representatividade local, comenta que ontem fecharam a possibilidade de indicação de nomes com excelentes 

chances de concretizar. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

2&dtReuniao=27/04/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=  

ATA DA NONAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA). 

               Aos vinte e sete dias mês de abril de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta 

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

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

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

Secretário, se fazendo presentes os Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, Ede Pimentel, Felipe 

Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, 

Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. À hora regimental, o Senhor Presidente declarou abertos 

os trabalhos do dia, colocando em discussão e votação a Ata da sessão anteriormente realizada, a qual foi 

aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida a leitura, pelo Vereador Primeiro Secretário, do Expediente 

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

MUNICIPAL - Mensagem nº 36/22 (Projeto de Lei nº 99/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 

adicional especial no valor de R$ 50.000,00, e dá outras providências. Mensagem nº 37/22 (Projeto de Lei nº 

100/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 71.000,00, e dá outras 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=27/04/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=27/04/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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providências. Mensagem nº 38/22 (Projeto de Lei nº 101/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 

adicional especial no valor de R$ 240.000,00, e dá outras providências. Of. Nº 415/22-GP, em atendimento a 

Moção de Apelo nº 34/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 605/22-GP, em atendimento a 

Moção de Apelo nº 24/22, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. Nº 631/22-GP, em atendimento a Moção 

de Apelo nº 121/22, de autoria do Vereador Daniel Milla Fraccaro. Of. Nº 639/22-GP, em atendimento a Moção 

de Apelo nº 118/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 641/22-GP, em atendimento a Moção 

de Apelo nº 508/22, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. Nº 643/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo 

nº 20/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 644/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 

558/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 645/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 610/21, de 

autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 666/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 40/22, de autoria 

do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. Nº 668/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 135/22, de autoria 

do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 675/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 33/2, de autoria do Vereador 

Geraldo Stocco. Of. Nº 700/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 145/22, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. Nº 626/22-GP, em atendimento a Indicação nº 117/22, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. DOS VEREADORES LEANDRO BIANCO E EDE PIMENTEL - Projeto de Lei nº 98/22, 

denomina de VALMIR RODRIGUES DE MATOS a Rua nº 19 do Loteamento Residencial Cidalta I, do Bairro 

Boa Vista, nesta cidade. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Projeto de Lei nº 102/22, denomina de 

EVERSON DE ABREU GALVÃO o campo society da Vila Recanto Verde, Bairro Cará-Cará. DO 

VEREADOR DR. ZECA - Moção de Sugestão Legislativa nº 180/22, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta 

Grossa - ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que realize estudos e encaminhe à Câmara Municipal 

Projeto de Lei para alterar a Lei n° 9.472, de 07 de abril de 2008, com a finalidade de conceder folga no dia do 

aniversário, desde que a jornada de trabalho seja compensada posteriormente através do Banco de Horas, 

conforme minuta em anexo. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 181/22, à Exma. Sra. Prefeita 

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

seja reaberta UBS João Altair Guerlinguer do Jardim Planalto, Chapada. Moção de Apelo nº 182/22, à Exma. 

Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que gestione junto aos órgãos 

competentes, inclusive estaduais e realize medidas administrativas a fim de que seja viabilizada uma bolsa de 

apoio financeiro para alunos do curso de odontologia das universidades estaduais, advindos de escola pública e 

aos alunos de universidades particulares beneficiários do PROUNI, no município de Ponta Grossa, para ajudar 

a custear os materiais exigidos durante a graduação. Moção de Apelo nº 183/22, à Exma. Sra. Prefeita Municipal 

de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que gestione junto aos órgãos competentes e realize medidas 

administrativas a fim de que todas as unidades básicas de saúde do município de Ponta Grossa, que estejam em 

condições estruturais de funcionamento, permaneçam abertas, de segunda a sexta feira, das 8h às 17h, 

independente de equipe completa. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 

184/22, a ser encaminhada ao Subtenente Rivelino Edson de Oliveira em homenagem a sua medalha "Heróis 

dos Campos Gerais". DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Apelo nº 185/22, dirigida a Mesa 

Executiva da Câmara Municipal de Ponta Grossa, para que as reuniões da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação passem a ser transmitidas no Facebook e site da Câmara, semelhante ao que é adotado em diversas 

Câmaras Municipais do Brasil, além da Assembléia Legislativa do Paraná e Câmara dos Deputados. DO 

VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de Aplauso nº 186/22, dirigida as Equipes de Truco de Ponta Grossa, 

Encrenca PG representada pelo Sr. Lauro Oliveira; Truco PG representada pelo Sr.Charles Albert Ferreira; 

Operário PG representada pelo Sr. Lalo Justos e Amigos do Truco representado pelo Sr. Gilmar Cenci e a Sra. 

Jurema Ditzel. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente anunciou a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - Manifestaram-se da Tribuna: VEREADOR GERALDO STOCCO: Iniciou comentando a 

respeito da expectativa do jogo a ser realizado junto ao Estádio Germano Krügger, com o Operário Ferroviário 

Esporte Clube, que está completando cento e dez anos de fundação na cidade, estando caracterizado como 

torcedor. Falou a respeito de sexta-feira, dia vinte e nove de abril, trazendo à tona o tema educação, não sabendo 

os motivos que entram e saem governos e não é valorizada, relembrando do massacre ocorrido a sete anos no 

Centro Cívico, onde o ex-governador Beto Richa autorizou a cavalaria a avançar sobre professores e alunos que 

se manifestavam naquela ocasião, se não bastasse, o mesmo governo envolvido na Operação Quadro Negro com 
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deputados estaduais de nossa cidade. Destacou que a educação merece respeito, precisando ser salva no Paraná, 

tendo compromisso com professores, alunos, onde não irá compactuar, jamais estará ao lado de quem não 

defende a educação. Ressaltou que essas pessoas precisam ser responsabilizadas pelo rombo ocasionado na 

educação paranaense, esperando que em Ponta Grossa Beto Richa com sua trupe não façam votos.Como 

representante da cidade, disse que precisa se posicionar e alertar a cidade àquilo que aconteceu, referido-se à 

Operação Quadro Negro que vem registrando sua crítica desde anos. VEREADOR JULIO KÜLLER, para 

comentar sobre reportagem que verificou em veículo de imprensa esses dias, tratando de assunto preocupante na 

cidade, Paraná e Brasil, tratando da obesidade infantil, atribuindo à pandemia, dizendo que trouxe muitas 

dificuldades, trazendo à tona problemas que existiam no dia a dia, mas que passavam despercebidos pelos pais 

por conta de toda sobrevivência e subsistência da família. Como parlamentar, frisou: tem que se preocupar com 

relação a isso, em função de elaborarem as leis e como fiscalizadores do Poder Executivo precisam estar 

trabalhando no sentido de prestar esclarecimentos e propagandas para que as pessoas saibam como agir. Lembrou 

que tinha em seu plano de governo, quando lançou candidatura a mandatário da cidade, departamento criado na 

Secretaria de Saúde que envolveria também as de Assistência Social e de Educação, que cuidaria da criança 

obesa, com todo um trabalho voltado nesse sentido. Assim, estará apresentando Moção de Apelo à Senhora 

Prefeita Municipal, com vistas a tratar dessa causa com mais carinho através das Secretarias de Educação, de 

Saúde e da Família, com campanhas educativas, explicativas e algo efetivo para levar melhor qualidade de vida, 

alimentar e social às crianças atingidas pela obesidade. Comentou que em fevereiro, a câmara ajudou a aprovar 

projeto de lei que está já regulamentado, dispondo sobre fiscalização mais dura a respeito do comércio de fios 

de cobre ou de alumínio na cidade, citando caso que está acontecendo, onde existem problemas nos próprios 

públicos, por conta de vândalos que entraram, principalmente em unidades de saúde, causando sérios problemas 

às pessoas que seriam atendidas. Agora os meliantes não mais procuram somente os próprios públicos, mas 

residências particulares para efetuarem esse roubo, indagando quem comercializa esses materiais, fazendo 

menção a seu projeto que foi aprovado nesta Casa, já sendo lei, tratando do assunto, havendo necessidade de 

maior fiscalização, entendendo que alguém está lucrando com essa desgraça que está acontecendo, tanto nos 

próprios públicos e nas famílias de Ponta Grossa, onde não ficará calado, pedindo ajuda aos demais pares que 

também tem projetos nesse sentido. Não havendo mais vereadores inscritos para a Comunicação Parlamentar, é 

anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 341/21 (Poder 

Executivo), extingue a Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR mediante incorporação, nos termos 

da Lei das Sociedades Anônimas: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 

Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, 

Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Votaram 

contrariamente os Vereadores Geraldo Stocco, Joce Canto e Josi do Coletivo. Foram ainda aprovadas as 

solicitações de justificativas de ausência feitas pelos Vereadores Felipe Passos e Paulo Balansin, por estarem 

prestando atendimento, em seus gabinetes parlamentares. PROJETO DE LEI Nº 349/21 (Vereador Geraldo 

Stocco), declara a utilidade pública municipal da ASSOCIAÇÃO BRASIL SOKA GAKKAI 

INTERNACIONAL (SGI), com sede nesta cidade: APROVADO, ficando registrados o voto contrário do 

Vereador Leandro Bianco e a ausência justificada da votação do Vereador Felipe Passos, já aprovada pelos 

demais pares. PROJETO DE LEI Nº 30/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a doar o “Ginásio de 

Desportos Borell Du Vernay”, à Liga Desportiva de Ponta Grossa: APROVADO, com votos favoráveis dos 

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

Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, 

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

justificada da votação do Vereador Felipe Passos, já aprovada pelos demais pares. PROJETO DE LEI Nº 55/22 

(Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 161.231,18, 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, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, 

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

Léo Farmacêutido e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Felipe Passos, 

já aprovada pelos demais pares. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 80/21 (Vereador Felipe 
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Passos), promove alterações na Lei nº 10.973, de 23/05/2012, que dispõe sobre a Política Municipal de Proteção 

dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme especifica: APROVADO, com votos 

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

Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, 

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

ausência justificada da votação do Vereador Felipe Passos, já aprovada pelos demais pares. PROJETO DE LEI 

Nº 214/21 (Vereador Izaias Salustiano) denomina de JOSÉ CARLOS MADALOZZO a Rua nº 14 do Loteamento 

Residencial ECO PARK Pilão de Pedra, Bairro Neves, 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 Felipe Passos, já aprovada pelos demais pares. PROJETO DE LEI Nº 80/22 (Vereadora 

Missionária Adriana), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Tenente Coronel MARCOS 

GINOTTI PIRES: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, 

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

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

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

Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 177/22, do 

Vereador Divo; 178, 179/22, do Vereador Daniel Milla Fraccaro e Indicações nºs 967, 983, 985/22, do Vereador 

Paulo Balansin; 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974/22, do Vereador Dr. Erick; 975, 976/22, do Vereador Dr. 

Zeca; 977, 980, 981/22, do Vereador Celso Cieslak; 978/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 979/22, da Vereadora 

Joce Canto; 982, 986, 990, 994/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 984/22, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 

987/22, do Vereador Leandro Bianco; 988, 989, 991, 992, 993/22, da Vereadora Missionária Adriana; 995/22, 

do Vereador Ede Pimentel. Manifestaram-se em Questão de Ordem: Vereadora Missionária Adriana, para cobrar 

mais esforço dos Senhores Vereadores na busca de solução efetiva às crianças, fazendo menção ao desabafo da 

munícipe Janaína através das redes sociais, citando outras pessoas que esperam horas por atendimento de saúde 

à seus filhos, não obstante a diversos pedidos elaborados pelos parlamentares. Sobre esse tema, o Senhor 

Presidente divulgou informação, não exatamente do que foi tratado, relatando que a Senhora Prefeita Municipal 

se fez presente junto a SESA - Secretaria de Saúde do Estado, onde foi debatido o Pronto Atendimento Infantil, 

assim irá solicitar à mesma e ao Secretário de Saúde, para que encaminhem respaldo com relação a isso a fim de 

dar resposta aos pais. Vereador Leandro Bianco, solicitando um minuto de silêncio pelo passamento de Elizete 

Slonic, proprietária do Supermercado Slonic na Vila Coronel Cláudio, o Senhor Presidente estendeu em face do 

falecimento do cidadão Chico da Mega, e ainda, o Vereador Filipe Chociai endossou o pedido do Vereador 

Leandro Bianco, tendo sido concedido um minuto de silêncio em homenagem póstuma. Concluída a votação da 

Ordem do Dia, se inscreveram para o PEQUENO EXPEDIENTE: VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para 

manifestar a tristeza, em nome dos servidores da educação, pelo que passaram em 29 de abril de 2.015, dizendo 

que esse dia ainda não acabou, onde se encontravam no Centro Cívico, tendo sofrido violências físicas e 

psicológicas inimagináveis ao tentarem defender a previdência do desmonte sem precedentes e foram 

verdadeiramente massacrados na Praça Nossa Senhora Salete, com muitos colegas saindo machucados, 

sangrando, portando muitas cicatrizes psicológicas até hoje. Registrou que o Governador Ratinho Júnior não só 

mantém esse desmonte na educação que vinha acontecendo da época do Ex-Governador Beto Richa, como 

ampliou as questões seríssimas em relação ao descaso com a educação, não existindo incentivo nenhum para que 

professores façam mestrados, doutorados sem afastamento, afim de melhorarem sua remuneração ou para que 

se afastem para cursos e manutenção dos seus direitos. Tratam os profissionais da educação e pessoal de apoio 

como se fossem pessoas substituíveis como qualquer setor. Externou seu lamento como mandato coletivo, 

dizendo que no dia vinte e nove a educação irá parar para que reflitam e percebam o quanto à partir daquele ano, 

professores, servidores, agentes um, dois da educação do Paraná perderam e continuam perdendo. Quanto a 

Saúde, recebeu informação que a UPA SANTA está superlotada com o fechamento do Pronto Socorro 

Municipal, deixando um caos, necessitando de atitudes urgentes, conforme se expressou a Missionária Adriana. 

VEREADOR JULIO KÜLLER: Para complementar sua manifestação da Tribuna, citando a Lei nº 14.113/21, 

que dispõe sobre a proibição, comercialização de cobre, alumínio e metais assemelhados sem origem no 

Município de Ponta Grossa e dá outras providências, mais uma vez lembrando e deixando clara a proposta desse 
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projeto que é diminuir ou acabar com a comercialização ilegal desse material na cidade, onde pessoas estão 

desesperadas, em razão da ação de criminosos especializados no furto desses materiais, deixando a cidade em 

alerta e com bastante dificuldade, além dos próprios públicos que tem sofrido invasões. Estará fiscalizando e 

cobrando mais ação dos órgãos públicos. Outro assunto para comentar que ontem teve conversa com Renato 

Ardur que já foi Secretário do Governo do Estado, onde caminham na cidade de Ponta Grossa para candidatura 

própria a deputado estadual e federal, tendo organizado o partido para esse fim, tendo nomes à disposição, para 

que Ponta Grossa ofereça para essa disputa, considerando que a população votante chegará a duzentos e 

cinqüenta mil eleitores semana que vem, enquanto o partido MDB está preparadíssimo para o próximo pleito. 

Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para 

o dia dois de maio, no horário regimental, cuja 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 vinte e sete de abril de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 02 de maio de 2.022. 
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