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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 02/05/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=02/

05/2022  

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) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

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. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Ausência justificada. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Registra as boas-vindas aos membros presentes do SIEMACO, 

para conversar sobre situações delicadas, comenta que algo triste está acontecendo, que mais de 78 funcionárias 

estão a dois meses sem receber salários, que a prefeitura municipal acabou terceirizando vários serviços, 

principalmente de limpeza, serviços gerais e essa empresa que a dois meses não paga seus funcionários é de 

longe de Ponta Grossa, que possui capital baixíssimo mas acabou sendo vitoriosa num processo da prefeitura, 

comenta que pedira todas as informações para verificar passo a passo desse edital de licitação, de tudo que foi 

feito, que não é somente um caso, são três empresas que ganharam na cidade as terceirizações, que não estão 

respeitando as convenções coletivas de trabalho dessas funcionárias e funcionários, uma situação difícil, que 

as empresas não tem a capacidade de cumprir com os editais que ganharam, que ou fizeram isso por não ter 

dinheiro ou por coisas erradas, que somando são quase duzentos funcionários, comenta que a empresa não 

pegou dois meses de salário, mandou todos os funcionários embora e sumiu, que pessoas sem salários foram 

contratadas por empresa terceirizada e que verificarão passo a passo da contratação dessas empresas, que as 
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pessoas forma contratadas, trabalharam, não receberam o salário e foram mandadas embora, comenta que o 

sindicato já está acionando a justiça em defesa dessas pessoas simples que estão precisando de ajuda e amparo 

que a prefeitura não está dando o amparo legal para essas pessoas, concede parte ao vereador Celso Cieslak 

(PRTB), concorda com a demanda do vereador anterior e comenta que na outra legislatura combateu isso, que 

empresas sem condição ganham licitação como o que ocorreu no mercado municipal, comenta que se deve 

tomar cuidado com esse tipo de licitação e se essas empresas tem condição de iniciar o pagamento dos 

funcionários, que a prefeitura atrasa não pois quer, mas que empresas que não tem condição comenta que 

indagou se essas empresas tem pelo menos local, que os funcionários não estão recebendo e se for puxar 

acredita que terá coisas mais graves, com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco (PSB), comenta que 

vai pedir para que a equipe de assessoria descerá ao plenário para ajudar em documentação, agradece a parte e 

comenta ser inadmissível o que acontece, que essas pessoas precisam ser responsabilizadas, que a prefeitura 

não repasse mais valores que isso não pode acontecer, que tem famílias sofrendo por irregularidades e que irá 

fiscalizar o edital, comenta que hoje as 19 horas a comunidade estudantil, alunos da UTFPR,UEPG, ensino 

médio e pessoas interessadas estarão fazendo protesto com relação ao descaso da VCG e da prefeitura frente 

ao transporte coletivo, parabeniza a organização dos estudantes da UTFPR que cortaram linhas que a maioria 

das pessoas utilizava para a UTFPR e agora ou os estudantes chegam muito atrasados, que tentaram conversar 

e fizeram inúmeros protocolos, comenta sobre a meia passagem que já estão em maio e depois de tudo isso 

haverá um protesto na cidade frente aos absurdos, comenta que toda a fiscalização e denúncias ao Ministério 

Público e brigas era para tentar evitar que problemas como o de hoje acontecesse, que tem muita coisa errada 

no transporte coletivo de Ponta Grossa e isso precisa mudar. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Parabeniza todos os trabalhadores pelo Dia do 

Trabalhador, se põe a disposição dos trabalhadores, comenta que tem duas filhas e uma disse que nunca foi 

num jogo de futebol e comenta que sabe como funciona uma situação de estádio de jogo de futebol, e que foi 

semana passada ao jogo de futebol, parabeniza a organização do Operário Esporte Clube, comenta que log que 

chegou tinha alguns jovens apedrejando o ônibus do Grêmio e para fazer a cidade passar vergonha, que a 

polícia estava toda lá, mas estava do outro lado, para trazer segurança, comenta ser coisas que viu, que na saída 

tambem houve outro grupo brigando e aprendizado, comenta que a cidade não pode ser manchada por meia 

dúzia, comenta ter visto comentários dizendo que é culpa da polícia, comenta que a polícia estava lá e fez o 

trabalho de forma correta, que defende a polícia que presenciou a polícia que estava lá de forma correta, que 

foi feita reuniões das forças de segurança e foi feito toda uma estratégia, parabeniza as forças de segurança e 

que apesar do ocorrido lamentável, parabeniza a polícia e a organização do Operário, que possuem polícia 

muito bem treinada, concede parte ao vereador Celso Cieslak (PRTB), comenta que um bando de arruaceiro e 

quem paga é o Operário que deve dar segurança no campo e em torno do estádio e que a torcida e o presidente 

devem identificar quem é para que sejam indiciados para que o campo não seja interditado, que a polícia faz o 

trabalho certo e correto e que atualmente a polícia tem receio de trabalhar no campo e ser excluído por pouca 

coisa, com a palavra novamente o vereador Pastor Ezequiel (AVANTE), parabeniza a corporação, as forças de 

segurança e que não houve falha da polícia e força de segurança, que os “marmanjos devem ter vergonha na 

cara”. Homenageia o Subtenente Rivelino Edson de Oliveira que recebeu a medalha “Herói dos Campos 

Gerais”. 
VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Agradece a presença do SIEMACO, que foi sempre bem atendido, 

comenta compreender o grande problema que tem enfrentado esses trabalhadores, que são 78 famílias que estão 

passando dificuldades que quando você trabalha o anseio é por chegar ao final do mês para ter o rendimento 

de tudo para poder quitar seus débitos, sugere ser parceiro do vereador e comenta sobre ideia de as empresas 

que vão iniciar fazer deposito inicial de pelo menos uma folha e com isso elimina aproveitadores, comenta 

saber que a prefeitura é devedora solidaria e deverá arcar com essas responsabilidades, comenta sugerir a 

prefeita que possa estar fazendo atendimento das famílias pela assistência social, comenta que um grande 

problema quando percebe que está na qualificação econômica e financeira das empresas que vão participar do 
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certame, que não se exige muito e com isso elas não tem a responsabilidade que o municie precisa, que estarão 

cobrando para que as coisas melhorem, que é a casa de leis onde constroem leis para que esse tipo de coisa não 

aconteça mais, que devem se debruçar para tornar as leis melhores  e mais rígidas, concede parte a vereadora 

Joce Canto (PSC), sugere que no contrato seja colocado um seguro, que tem empresas que colocam seguros 

para quando a terceirizada não paga os funcionários, com a palavra novamente o vereador Julio Kuller (MDB), 

comenta sobre endurecer a legislação em respeito disso e que a empresa que está causando problema é a 

CONSTRUSER, que está em dívida com o município e deve fazer o pagamento, que a prefeitura não deve 

pagar mais eles. Comenta que teve hoje em Curitiba a entrega de ônibus para as prefeituras municipais do 

Paraná, comenta que um deles é uma emenda do Deputado Federal do MDB Sérgio Souza a pedido do vereador 

e que fara parte da Rota da Acessibilidade, comenta ficar muito orgulhoso e feliz pelo atendimento, que acredita 

que a partir da próxima semana ele estará em atividade. Comenta que hoje estará em pauta um projeto de 

autoria própria que informa sobre a lei que trata do transporte coletivo da cidade que tiveram inúmeros 

problemas com relação a gratuidade, que acredita que se cobra da prefeitura uma gratuidade que não existe e 

que sempre foi feito essas gratuidades sem controle algum e que está tomando cuidando para que não se inclua 

mais gratuidades se não tive impacto financeiro e de onde será retirado o dinheiro, que estão iniciando um novo 

processo de  licitação, que está sendo feitos estudos e buscando alternativas, que tem uma empresa contratada 

para isso, mas possuem o papel de contribuir e fiscalizar e pede que se vote favorável ao projeto de lei que irá 

cessar as gratuidades sem impacto financeiro e que o próximo contrato também tenha essa clausula deixando 

transparente o transporte coletivo. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA(SOLIDARIEDADE): Deseja melhoras a vereadora Josi do 

Coletivo (PSOL), e cita o versículo bíblico I Timóteo, 5:18, comenta que depois desse versículo, do Dia do 

Trabalhador e que ao chegar e ouvir uma notícia que trabalhadores estão sem receber seus salários é uma 

injustiça e crueldade sem tamanho, comenta que no dia 20 de abril aprovaram uma moção de sua autoria 

pedindo a prefeita para que intercedesse junto a detentora desses contratos para poder fiscalizar os pagamentos 

dessa empresa e que desde esse dia tem comentado sobre o direito desses trabalhadores receberem, comenta 

sobre o diaconato da igreja Quadrangular que junto ao Dia do Trabalho comemora o seu trabalho voluntário 

nas igrejas Quadrangulares, declara aplauso aos coordenadores que lideram um exército da Igreja 

Quadrangular, comente que estão no mês de Maio Amarelo mês de conscientização para o transito mais seguro 

para todos, comenta que precisam manter essa campanha de conscientização as pessoas e de respeito no 

transito, comenta sobre o Maio Laranja  campanha de conscientização contra o abuso e exploração sexual 

infantil no Brasil que no município existe plano de combate a pedofilia, pede aos pais que fiquem atentos  e 

lembrem de olhar nos olhos dos filhos quando questionam se tudo está bem, que devem perceber se há mudança 

no olhar e no humor das crianças. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 02/05/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  
EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  
  

DO VEREADOR VELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 80/2021: 
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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. 
Votação Nominal – Aprovado – 15 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. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

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. 

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

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 162/2021: 
Promove alteração na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica. 
  

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO 

Projeto de Lei Ordinária nº 198/2021: 
Dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades básicas de saúde, maternidades e hospitais, públicos ou privados, 

com sede no Município de Ponta Grossa, de fornecerem orientações às gestantes que manifeste interesse em 

entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, com objetivo de diminuir o número de bebês 

abandonados, maus tratos, abortos, infanticídios ou adoções irregulares, e dá outras providências. 
  

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

17 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções) 
 

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

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

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

_______________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 278/2021: 
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Denomina de ADÃO LARA DOS SANTOS a Rua “E”, do Loteamento Cidade Jardim, situada no Bairro Cará-

Cará, nesta cidade. 
  

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

16 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções) 
 

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

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 
Projeto de Lei Ordinária nº 10/2022: 
Promove alteração na Lei nº 9.008, de 25/07/2007. 
  

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

16 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções) 
 

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

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

                         CSAS   - Favorável, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela CLJR 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 18/2022: 
Altera a lei nº 12.427, de 28/12/2015. 
  

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

                         CAPICTMA  - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 32/2022: 
Cria o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, da Fundação Municipal 

de Saúde, e dá outras providências. 
  

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

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

  
______________________________________________________________________________________________________________ 
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EM DISCUSSÃO ÚNICA 
  
  

MOÇÕES 

  

Nº 180/2022 do Vereador DR. ZECA 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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. 

  

  

Nº 181/2022 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 reaberta UBS João Altair Guerlinguer do Jardim Planalto, Chapada. 

  

Nº 182/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

  

Nº 183/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

  

Nº 184/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Subtenente Rivelino Edson de Oliveira em homenagem a sua medalha "Heróis dos 

Campos Gerais" 

  

Nº 185/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

  

Nº 186/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 



 

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

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

 Total de Moções Aprovadas – 7 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 3 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 996/2022 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 ponto de ônibus em via próximo ao 

Centro de Eventos, Contorno. 

  

Nº 997/2022 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 conserto de calçadas rua Onivaldo Seifert, Jardim 

Itapoá, Contorno. 

  

Nº 998/2022 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 realização  a poda de uma árvore que 

esta localizada na rua João Pedro da Silva em frente ao n.º 117, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.

  

  

Nº 999/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção  Rua: Engenheiro Virgílio 

Milanese- frente 138 Bairro: Parque Nossa Senhora das Graças 

  

Nº 1000/2022 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 tampa no bueiro na 

Rua Mato Grosso em frente ao nº568, Vila Rio Branco, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 1001/2022 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 o Patrolamento e Cascalhamento nas 

Ruas Francisco Fajardo e Cesário Alvin, Bairro Olarias, nesta cidade. 

  

Nº 1002/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência, que determine 
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aos departamentos competentes da municipalidade, para que seja incluído no Programa Municipal de 

Pavimentação a Rua PHILLIP JORGE,  prox ao nº 58 - Jardim Maracanã - Região do Contorno. 

  

Nº 1003/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção e/ou Patrolamento com colocação 

de fresado na  Rua PHILLIP JORGE,  prox ao nº 58 - Jardim Maracanã - Região do Contorno. 

  

Nº 1004/2022 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  Operação Bairros na   manutenção 

das  ruas  com operação tapa buracos e inclusão no plano de pavimentação das  Ruas: Cajarana, Quaresmeira, 

Araça e  Paineira - Bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 1005/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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 pavimentação da Rua Flávio Farias 

de Carneiro, principalmente em frente ao número 333, nesta cidade. 

  

Nº 1006/2022 do Vereador DR. ZECA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o tapa buraco na Rua Antônio 

Rodrigues Teixeira Júnior, esquina com a Rua Conrado Pereira Ramos, no bairro Jardim Carvalho no 

município de Ponta Grossa.  

  

Nº 1007/2022 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, Patrolamento e 

Cascalhamento na Rua Major Nabu Co, travessia com a Rua Teixeira Mendes, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 1008/2022 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 o ESTUDO PARA FAZER 

MANILHAMENTO na Rua Major Nabu Co, travessia com a Rua Teixeira Mendes, Bairro Uvaranas, nesta 

cidade. 

  

Nº 1009/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando limpeza de terreno público localizado na rua Elias 

Wakim Bittar, ao lado do CMEI Maracy Cardozo Teixeira Pinto, Contorno. 

  

Nº 1010/2022 do Vereador DR. ERICK 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

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

travessia elevada na Av. Antônio Saad, próximo ao colégio estadual Nossa Senhora das Graças, Boa Vista. 

  

Nº 1011/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

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

das ruas Francisca Muller, Rua José Sezinando Bueno, Rua Alvina Balzer Hilgenberg e Rua Ernesto 

Hilgenberg, situadas no Bairro Chapada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

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

com patrolamento, manilhamento e cascalhamento. 

  

Nº 1012/2022 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, intensificações em rondas e patrulhamentos no início e fim de 

turnos escolares nos arredores da Praça Barão do Rio Branco, centro. 

  

Nº 1013/2022 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 técnicos com implementação de dispositivos de 

segurança com câmeras de monitoramento (totens), nas imediações da Praça Barão do Rio Branco, Centro. 

  

Nº 1014/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, melhorias na iluminação para a Rua Senador Pinheiro 

Machado, trecho compreendido entre as Ruas do Rosário e Comendador Miró, situadas no Centro da cidade 

  

Nº 1015/2022 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, instalação de piso tátil nas calçadas laterais da Igreja Nossa 

Senhora do Rosário, trecho compreendido entre as Ruas Sen. Pinheiro Machado e Comendador Miró, Centro. 

  

Nº 1016/2022 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 

construção de uma ponte de concreto para a passagem dos pedestres ligando as ruas Bela Vista do Paraíso e 

Marcelo Augusto Dias Bolzani - Chapada. 

  

Nº 1017/2022 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 Valter Fernandes, Jardim Maracanã, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 
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promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros. Enquanto as obras não iniciem seja realizado manutenção 

com patrolamento, cascalhamento e manilhamento. 

  

Nº 1018/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudo 

técnico para ampliação da frota de transporte coletivo da Vila Recanto Verde - Uvaranas. 

  

Nº 1019/2022 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 limpeza e  roçada de um 

terreno na lateral da rua Padre Ladislau Maibuk  localizado no Jardim Pontagrossense, Uvaranas, nesta cidade.

  

  

Nº 1020/2022 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 

colocação de cobertura nos pontos de ônibus na Vila Recanto Verde - Uvaranas. 

  

Nº 1021/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudo 

técnico para a instalação de redutores de velocidade da Rua José Borsato - Recanto Verde. 

  

Nº 1022/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudo 

técnico para a instalação de redutores de velocidade da Rua Paulina Bokla - Recanto Verde. 

  

Nº 1023/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudo 

técnico para a instalação de redutores de velocidade da Rua João Henrique Stanislawzuk - Recanto Verde. 

  

Nº 1024/2022 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 o Patrolamento e Cascalhamento na 

Rua Regina Basso Martins, Colônia Dona Luiza, nesta cidade. 

  

Nº 1025/2022 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento e Cascalhamento na 

Rua Verônica Matias Chanoski, Colônia Dona Luiza, nesta cidade. 

  

Nº 1026/2022 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 a pintura de faixas, sinalização em 

toda a via, colocação de placas de sinalização e colocação de lombada em frente a Escola Municipal Ludovico 

Antonio Egg na Rua Cajarana com cruzamento na Rua Baru - Santa Paula - Bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 1027/2022 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 à limpeza 

e roçada do mato da área pública localizada na Rua Osnil Benedito Kapp, Quadra 08 - Recanto Verde. 

  

Nº 1028/2022 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 

revitalização da área de lazer do Recanto Verde - Rua Regina Serighelli Ferreira, esquina com a Rua Benedito 

Pedro da Silva, que encontra-se deteriorada. 

  

Nº 1029/2022 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 

manutenção com limpeza de entulhos, patrolamento e cascalhamento no final da Rua Luiz de Paula, Parque 

dos Pinheiros - Cará-Cará, próximo da Escola Municipal Dep. Mario Braga Ramos. 

  

Nº 1030/2022 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 Bachir 

Sleiman Fayad próximo ao nº724  no Residencial Campos Elísios. 

  

Nº 1031/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 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 urgente seja reforma do 

banheiro da Praça Simon Bolívar, Oficinas. 

  

Nº 1032/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 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 urgente melhorias na 

iluminação do entorno da Unicesumar, Oficinas. Os pontos mais críticos são as Ruas Brasil, Dr. Moncorvo 

Filho, São João do Triunfo e Barracão, além da Rua Mal. Malet, Rua Desembargador Westfalem e Rua Coronel 

Vivida. 
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Nº 1033/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 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 urgente instalação de um 

banheiro público na pista de skate anexa a Arena Multiuso. 

Total de Indicações Aprovadas – 38 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 4 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 3 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 6 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 2 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 1 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 11 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 4 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 3 
  

________________________________________________________________________ 
  

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

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

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Concede a palavra ao vereador Geraldo Stocco (PSB)o qual agradece 

ao vereador Filipe Chociai (PV), lider do partido, tambem agradece aos vereadores que votaram favoráveis a 

moção para que a Comissão de Justiça seja transmitida online assim como é feita em diversas Câmaras, comenta 

que é uma cidade grande e que as pessoas tem o direito de saber o que acontece na Comissão de Justiça, que isso 

é transparência para a Câmara, comenta  sobre o Partido Verde que é uma honra ter um pré-candidato ao Senado 

do Estado, capacitado, técnico e da cidade de Ponta Grossa, que acredita ter muito a somar  pela cidade, região 

e estado e que o partido aprovou indicar ao senado o ex-vereador Pietro Arnaud e que é uma honra que 

trabalharam juntos e estão somando para o estado e região. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

2&dtReuniao=02/05/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=  

ATA DA NONAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA DOIS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (XVII LEGISLATURA). 

               Aos dois dias do mês de maio 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 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=02/05/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=02/05/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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parte da Mesa os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad “Dr. Zeca” - Terceiro 

Secretário, com as ausências justificadas da Vereadora Josi do Coletivo e do Vereador Paulo Balansin, se fazendo 

presentes os Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, 

Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. 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 39/22 (Projeto de Lei nº 104/22), autoriza 

o Poder Executivo a outorgar concessão de direito real de uso em favor da Companhia de Saneamento do Paraná 

- SANEPAR, conforme especifica. Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 27/22, dando ao Art. 2º do referido 

projeto de lei, nova redação, conforme especifica.Of. nº 608/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.186. Of. Nº 609/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.195. Of. Nº 611/22-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.204. Of. Nº 612/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.205. Of. Nº 

613/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.208. Of. Nº 655/22-GP, comunicando haver sancionado 

a Lei nº 14.197. Of. Nº 660/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 139/22, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. Nº 676/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 135/22, de autoria do Vereador Filipe Chociai. 

Of. Nº 677/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 137/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 

690/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.212. Of. Nº 713/2-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 142/22, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 736/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

133/22, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 755/22-GP, solicitando a dilação de prazo do 

Requerimento nº 134/22, de autoria do Vereador Geraldo Stocco, considerando a necessidade do levantamento 

de diversas informações a fim de contribuir com a exatidão dos dados solicitados. Colocado o referido pedido 

de dilação de prazo em discussão e votação, foi aprovado. Of. Nº 773/22-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 140/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 776/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 141/22, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 638/22-GP, em atendimento a Indicação nº 127/22, de autoria da 

Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 640/22-GP, em atendimento a Indicação nº 129/22, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. Nº 649/22-GP, em atendimento a Indicação nº 130/22, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. Nº 650/22-GP, em atendimento a Indicação nº 131/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. 

Of. Nº 663/22-GP, em atendimento a Indicação nº 49/22, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 

664/22-GP, em atendimento a Indicação nº 77/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 665/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 80/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 671/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 111/22, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. Nº 672/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 125/22, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 673/22-GP, em atendimento a Indicação nº 128/22, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 674/22-GP, em atendimento a Indicação nº 133/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. Nº 681/22-GP, em atendimento a Indicação nº 132/22, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. Nº 682/22-GP, em atendimento a Indicação nº 134/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 

683/22-GP, em atendimento a Indicação nº 135/22, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. Nº 684/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 136/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 632/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 119/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 633/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 120/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 634/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

121/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 635/22-GP, em atendimento a Indicação nº 122/22, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 637/22-GP, em atendimento a Indicação nº 126/22, de autoria da 

Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 627/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 129/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. Nº 628/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 131/22, de autoria da Vereadora 

Joce Canto. Of. Nº 714/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 130/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. Nº 648/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 123/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 

651/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 150/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 652/22-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 151/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. DO VEREADOR CELSO 

CIESLAK - Projeto de Lei nº 103/22, denomina de MANOEL HENRIQUE PEREIRA a via pública situada no 

Distrito Industrial de Ponta Grossa, que faz ligação entre a Avenida Pedro Wostrau até encontrar a Estrada Geral 
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do Cará-Cará, nesta cidade. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 105/22, autoriza a Secretaria 

Municipal de Educação a implantar no currículo escolar da rede municipal de ensino a disciplina de “Educação 

Física Inclusiva”, para estudantes com deficiência, e dá outras providências. DA VEREADORA JOSI DO 

COLETIVO - Moção de Sugestão Legislativa nº 187/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de 

Ponta Grossa, para que a Prefeitura, através das instâncias, estabeleça estudos no sentido de instituir nesta cidade 

normas que regulamentem a ocupação de espaços públicos e privados para o desenvolvimento de atividades de 

agricultura urbana, conforme anteprojeto de lei em anexo. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso 

nº 188/22, a ser encaminhada a equipe de profissionais da Unidade Básica de Saúde Ergon Roskamp, pelas ações 

que resultam em benefícios clínicos, humanísticos e econômicos para a população de Ponta Grossa e para a 

Fundação Municipal de Saúde. Moção de Aplauso nº 189/22, a ser encaminhada a Liga Desportiva de Ponta 

Grossa, por coordenar, fomentar e incentivar o desporto amador na cidade de Ponta Grossa e toda região dos 

Campos Gerais. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Repúdio nº 190/22, dirigida ao Deputado 

Estadual Homero Machese (Republicanos), pelo infeliz discurso em reunião da Comissão de Constituição e 

Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná durante análise do projeto que prevê criação da Bancada Feminina. 

DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção de Aplauso nº 191/22, ao Diretor Senhor LUIZ FELIPE VERPA 

LEITE da Empresa Yara Fertilizantes e sua equipe de técnicos, conceituada empresa da nossa cidade, que por 

meio do seu Projeto Bag-to-bag, passa a utilizar embalagens 100% (cem por cento) recicláveis para fertilizantes. 

DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 192/22, a ser encaminhada ao profissional Marcio Lima, 

cabeleireiro e proprietário do espaço Marcio Lima - Hair Design, pela qualidade dos serviços oferecidos. DA 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Apelo nº 193/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita para que 

tome providências, junto aos setores competentes, no sentido de atualizar os números de telefones, bem como 

endereços eletrônicos constantes no Site Oficial, da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. Manifestaram-se em 

questão de ordem: Vereador Leandro Bianco, para saudar a presença do Pastor Ivan em visita à Casa; Missionária 

Adriana, para registrar a passagem, no último dia primeiro do Dia do Diaconato Quadrangular, atribuindo ser 

pessoas essas envolvidas em suas respectivas áreas de atuação, no entanto dedicam parte de seu tempo para 

cuidar da comunidade, parabenizando, cumprimentando o Coordenador Regional Pastor Mariano, Coordenador 

Estadual, Pastor Paulo, pedindo bênçãos a todas as diaconisas e diáconos nesta oportunidade. Foram colocadas 

em discussão e votação, tendo sido aprovadas as solicitações de justificativa de ausências da Vereadora Josi do 

Coletivo, por motivo de saúde e do Vereador Paulo Balansin. Anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR, se manifestaram: VEREADOR GERALDO STOCCO: Iniciou registrando suas boas vindas 

às pessoas de Maria Donizetti, Gleisi e Silvia, representantes do SIEMACO - Sindicato dos Trabalhadores em 

Empresas de Prestação de Serviços de Asseio e Conservação , relatando que estiveram em seu gabinete para 

conversar sobre situações relacionado ao que está acontecendo, dando conta que mais de setenta e oito 

funcionárias estão a dois meses sem receber seus vencimentos, onde a Prefeitura Municipal acabou terceirizando 

vários serviços, principalmente em termos de limpeza e serviços gerais e acabou vindo empresas que se localizam 

longe de Ponta Grossa, tendo baixo capital, porém acabaram sendo vitoriosas em processo de licitação. Pediu 

através de requerimentos informações para verificar passo a passo o edital de licitação e tudo o que foi feito 

nesse sentido. Disse existirem empresas que não estão respeitando as convenções coletivas de trabalho, 

colocando os funcionários e funcionárias em situação dificílima. Destacou que somando, tem quase duzentas 

funcionárias que não recebem pelos serviços prestados às mesmas. Alguns tendo sido demitidos da noite para o 

dia. Informou que o Sindicato que as representam já está acionando a justiça em defesa dessas pessoas. Em 

aparte o Vereador Celso Cieslak contribuiu concordando com a manifestação do orador, lembrando que já 

combateu esse assunto em outra legislatura, citando empresas que ganham licitação sem ter a mínima condição, 

exemplificando a que ganhou para realizar obras no Mercadão Municipal, tendo destruído o prédio e hoje deve 

ter em volta de um milhão e meio de reais em entulho para ser retirado, onde o ganhador sumiu estando a procura 

pela Polícia Federal. Assim, entende que devam ser fiscalizadas as licitações, no sentido de que não vençam 

empresas sem condições de prestar os serviços a serem contratados. Retomando a palavra, Geraldo Stocco 

registrou que nesta data, às dezenove horas, a comunidade estudantil, alunos da UTFPR, UEPG e de ensino 

médio, além de pessoas que estão interessadas na causa e sabem o que acontece no transporte coletivo de Ponta 

Grossa estarão realizando um protesto com relação ao descaso da VCG e da Prefeitura Municipal frente aos 
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ônibus que levam pessoas para a aula, moradores, enfim, ao transporte coletivo, parabenizando a organização de 

estudantes que estão encabeçando esse movimento, após procurarem por contatos sem obterem a devida resposta. 

Não sabe que estudos foram realizados para cortar diversas linhas que passavam por lugares e transportavam 

estudantes. Sem falar na questão da meia passagem, onde pessoas necessitadas ainda não receberam. “Que fique 

registrado em Ata, Senhor Presidente a partir desses quarenta segundos, que toda a nossa fiscalização, que todas 

as denúncias ao Ministério Público, que todas as nossas brigas sobre transporte coletivo aqui dentro desta 

Câmara, é para evitar, é para tentar evitar que problemas como esse de hoje acontecesse. Tem muita coisa errada, 

muita coisa errada e é por isso que abrimos CPI, é por isso que saímos de CPI e fomos até o Ministério Público, 

porque tem muita coisa errada no transporte coletivo de Ponta Grossa e isso precisa mudar”. VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO: Parabenizou a todos os trabalhadores da cidade e do Estado do Paraná, fazendo 

referência ao Corpo Diaconal da Igreja do Evangelho Quadrangular, pela passagem do Dia do Diaconato, 

ocorrido dia primeiro último, pedindo bênçãos de Deus em prol de um mês de maio produtivo e próspero. 

Cumprimentou a Senhora Maria Elizete, ladeada com Sílvia e Gleici, se colocando à disposição aos que saem 

de suas casas para levar o pão de cada dia. Fez referências registrando episódio ocorrido quando da ocasião de 

ter levado suas filhas para assistir o jogo de futebol do Operário Ferroviário Esporte Clube, semana passada, 

parabenizando toda a organização em nome do Vereador Paulo Balansin, Álvaro, Presidente, Operário Esporte 

Clube. Porém relatou haver registrado que logo quando chegou no estádio, onde percebeu alguns poucos 

moleques apedrejando o ônibus da delegação do Grêmio, time adversário, defendendo nesta oportunidade o 

efetivo da Policia, cuja tropa estava à posta com cavalaria, Pelotão de Choque, policial no horário de sua folga, 

para garantir segurança aos torcedores, tudo em conformidade e na ocasião da saída, outra meia dúzia de 

desocupados lançando pedras, tendo que ocorrer intervenção da Tropa de Choque. Nesse sentido disse que a 

cidade não pode ser manchada por causa de meia dúzia de pessoas, dizendo que ouviu comentários de que é 

culpa da polícia, afirmando que estava com seu efetivo presente, fez seu trabalho correto, isolamento, com toda 

a estratégia, porém não é “babá de marmanjo”. Nesta oportunidade parabenizou as forças de segurança que 

fizeram seu trabalho, através do 1º BPM, Guarda Municipal, Polícia Administrativa, Polícia Civil. Cedeu aparte 

ao Vereador Celso Cieslak, para dizer que são poucos, porém quem paga é o clube, lembrando que terá que 

proporcionar segurança não somente no interior do campo como todo seu entorno, além de pagar o ônibus 

apedrejado, do adversário e se tiver alguém machucado, pode ser interditado o estádio por um ano. Entende que 

deva ser feito reunião para identificar tais pessoas e serem indiciadas. Parabenizou a todos os envolvidos, força 

de segurança e trânsito. Retomando, Vereador Pastor Ezequiel cumprimentou seu homenageado através de 

moção de aplauso, Subtenente Rivelino Edson de Oliveira, que recebeu a medalha “Heróis dos Campos Gerais”. 

VEREADOR JULIO KÜLLER: Somou-se à manifestação do Vereador Geraldo Stocco, também agradecendo a 

presença de representantes do SIEMACO, lembrando que tiveram boa parceria enquanto foi Secretário de 

Assistência Social, sempre tendo sido muito atendido, com seu Departamento do Deficiente. Disse que 

compreende o problema que têm enfrentado esses trabalhadores, que estão passando dificuldades com suas 

famílias, entendendo assim o que está acontecendo, dizendo que irá lutar junto, sugerindo ao orador que o 

antecedeu nessa questão, se já elaborou algum encaminhamento jurídico, desejando ser parceiro nesse sentido, 

repassando a idéia, após contato com a classe, que é elaborar depósito inicial de pelo menos uma folha, assim já 

elimina muitas empresas que desejam somente receber, deixando o restante do problema para a cidade resolver. 

Destacou que a Prefeitura Municipal também é devedora solidária, sugerindo a mandatária que possa estar 

realizando atendimento a essas famílias, pela Assistência Social, Secretaria da Família, até que se resolva essa 

situação. Registrou que o problema reside na falta de qualificação econômica e financeira das empresas que 

participam de certames licitatórios, fazendo com que não tenham essas responsabilidades. Está solidariamente 

se juntando no sentido de fazer com que as coisas melhorem. Em aparte, a Vereadora Joce Canto sugeriu que 

fossem colocados também no contrato a questão de um seguro, para ser acionado caso a empresa não cumpra 

com suas obrigações. Julio registrou que a empresa que está causando problemas é denominada de 

CONSTRUSER, entendendo que essa tem que fazer pagamento, e a prefeitura não deve mais pagar por seus 

serviços até se resguardar esses direitos a quem trabalhou pela mesma. Seguindo, Julio Küller relatou que esteve 

em Curitiba em ato de entrega de ônibus para prefeituras municipais do Paraná, através de parceria dos governos 

federal e estadual. Comentou que um deles (ônibus citados), é fruto de emenda do Deputado Federal do MDB 
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Sérgio Souza, através de pedido seu que está encaminhando para fazer parte da Rota da Acessibilidade, 

facilitando à que entidades beneficentes recebam pessoas para fazer tratamento e estudar. Está colocando em 

pauta projeto de sua autoria, promovendo alteração na Lei nº 7.018, o qual dispõe que a concessão de qualquer 

benefício tarifário em favor de outrem deverá estar acompanhada de estudo indicando a estimativa de número 

de usuários, beneficiados e do cálculo de impacto tarifário, conforme previsto no Art. 7º, no qual fique clara a 

quantidade e forma de custeio, lembrando de inúmeros problemas na questão da gratuidade, que na sua opinião 

se cobra da Prefeitura aquilo que não existe, assim deseja que não se incluam mais pessoas à essas questões, sem 

constar como impacto financeiro. Pediu aos vereadores que votem favoravelmente à matéria em questão, 

desejando que o próximo contrato também possa ter essa cláusula. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: 

Manifestou de início seu desejo de melhoras à Vereadora Josi do Coletivo. Iniciou lendo versículo da Palavra de 

Deus: I Timóteo, 5:18 “Digno é o trabalhador do seu salário”, também comentando a respeito dos trabalhadores 

e trabalhadoras que estão sem receber seus vencimentos, conforme se expressaram oradores que a antecederam, 

considerando um ato de injustiça e crueldade sem tamanho. Lembrou que em vinte de abril, a Casa aprovou 

moção de sua autoria, solicitando à Senhora Prefeita Municipal para que intercedesse junto à empresa detentora 

desses contratos homologados para prestação de serviço de terceirização, para poder estar fiscalizando 

pagamento de proventos aos colaboradores contratados pela referida empresa. Disse que desde essa data tem 

citado nesta Casa a necessidade dos trabalhadores receberem o que lhes é de direito, esperando que se resolva o 

quanto antes essa situação. Sobre o Diaconato da Igreja Quadrangular, ontem, com o feriado do dia do trabalho, 

disse que comemorou sua atividade voluntária nas igrejas quadrangulares, registrando seu respeito e aplauso aos 

coordenadores, Diretor Coordenador Regional Pastor Mariano, Coordenador Estadual, Pastor Paulo e 

Coordenador Nacional, Pastor Marcos Roque que lideram um verdadeiro exército desses homens e mulheres que 

dedicam de maneira voluntária seu tempo, trabalhando, auxiliando e ajudando no cuidado com a comunidade, 

apascentando juntamente com seus líderes o rebanho na cidade e em todo o território nacional. Lembrou a todos 

que chegou o mês de maio, Maio Amarelo, com a conscientização para o trânsito mais seguro para todos, 

referindo-se à reportagem de acidente na estrada, onde houve a queda de um ônibus em um precipício, resultando 

em pessoas feridas e outras entrando em óbito, entendendo que precisa manter essa campanha em prol do respeito 

no trânsito em todos os sentidos. Também traz o Maio Laranja, com campanha de conscientização contra o abuso 

e exploração sexual infantil no Brasil, que leva a cor de forma temática, já existindo no Município Plano de 

Combate à Pedofilia, solicitando aos pais que fiquem atentos, lembrando de olhar nos olhos de seus filhos e 

perguntar se tudo está bem, percebendo assim mudança no olhar, atitude, humor dessas crianças, com atenção. 

Em questão de ordem, o Vereador Pastor Ezequiel Bueno complementou seu discurso da Tribuna, relatando 

dados a título de informação, quanto às forças de segurança que atuaram no jogo do OFEC x Grêmio: Tropa 

Regular do Efetivo da Polícia Militar para o jogo, cinqüenta e seis PMs; Tropa de Choque, dezesseis PMs; 

Rocam, cinco PMs, BPMON, seis conjuntos; Apoio ao IV CRPM, dezessete PMs, sendo policiais de outras 

regiões que vieram dar apoio; total de PMs no jogo, cem policiais militares exclusivamente na atividade, além 

do apoio também da Guarda Municipal de Ponta Grossa. Não havendo mais vereadores inscritos, é anunciada a 

ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - (Projeto de Lei nº 80/21), 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, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe 

Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Leandro Bianco e Léo 

Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora Josi do Coletivo e do 

Vereador Paulo Balansin. Ficam ainda registradas as ausências das votações dos Vereadores Dr. Erick e Julio 

Küller, cujas justificativas verbais foram aprovadas 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, ficando registradas as ausências justificadas 

das votações da Vereadora Josi do Coletivo e do Vereador Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 80/22 

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

MARCOS GINOTTI PIRES: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Ceso 

Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe 
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Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro 

Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora Josi do 

Coletivo e do Vereador Paulo Balansin. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - Projeto de Lei nº 162/21, promove 

alteração na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica: APROVADO, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações da Vereadora Josi do Coletivo e do Vereador Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 

198/21 (Vereador Léo Farmacêutico), dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades básicas de saúde, 

maternidades e hospitais, públicos ou privados, com sede no Município de Ponta Grossa, de fornecerem 

orientações às gestantes que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o 

nascimento, com objetivo de diminuir o número de bebês abandonados, maus tratos, abortos, infanticídios ou 

adoções irregulares, 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, Julio Küller, Leandro 

Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora Josi do 

Coletivo e do Vereador Paulo Balansin. Fica ainda registrada a ausência da votação do Vereador Felipe Passos, 

cuja justificativa verbal foi aprovada pelos demais pares. EMENDA DE REDAÇÃO, apresentada pela Comissão 

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

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

Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio Küller, 

Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora Josi 

do Coletivo e do Vereador Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 278/21 (Vereador Divo), denomina de ADÃO 

LARA DOS SANTOS a Rua “E”, do Loteamento Cidade Jardim, situada no Bairro Cará-Cará, nesta cidade: 

APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

ficando registrada a ausência justificada da votação da Vereadora Josi do Coletivo e do Vereador Paulo Balansin. 

PROJETO DE LEI Nº 10/22, promove alteração na Lei nº 9.008, de 25/07/2007: APROVADO, nos termos da 

Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos 

Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel 

Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. 

Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações 

da Vereadora Josi do Coletivo e do Vereador Paulo Balansin. Fica ainda registrada a ausência da votação do 

Vereador Dr. Erick, cuja justificativa verbal foi aprovada pelos demais pares. PROJETO DE LEI Nº 18/22 (Poder 

Executivo), altera a Lei nº 12.427, de 28/12/2015: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

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

Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. 

Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações 

da Vereadora Josi do Coletivo e do Vereador Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 32/22 (Poder Executivo), 

cria o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, da Fundação Municipal de 

Saúde, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 

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

Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio Küller, 

Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora Josi 

do Coletivo e do Vereador Paulo Balansin. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 

180/22, do Vereador Dr. Zeca; 181, 182, 183/22, do Vereador Dr. Erick; 184/22, do Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno; 185/22, do Vereador Geraldo Stocco; 186/22, do Vereador Ede Pimentel e Indicações nºs 996, 997, 1009, 

1010/22, do Vereador Dr. Erick; 998, 1019/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 999, 1002, 1003/22, do Vereador 

Izaias Salustino; 1000, 1001, 1007, 1008, 1024, 1025/22, do Vereador Ede Pimentel; 1004, 1004, 1026/22, do 

Vereador Celso Cieslak; 1005/22, do Vereador Filipe Chociai; 1006/22, do Vereador Dr. Zeca; 1011, 1016, 

1017, 1018, 1020, 1021, 1022, 1023, 1027, 1028, 1029/22, da Vereadora Joce Canto; 1012, 1013, 1014, 1015/22, 

da Vereadora Missionária Adriana; 1030/22, do Vereador Leandro Bianco; 1031, 1032, 1033/22, do Vereador 

Geraldo Stocco. Concluída a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE - 

VEREADOR GERALDO STOCCO: para agradecer a todos as vereadoras e vereadores que votaram 
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favoravelmente à sua Moção de Apelo, no sentido de que as reuniões da CLJR sejam transmitidas on line assim 

como acontece nas cidades de Belo Horizonte, Curitiba e em outras câmaras do Paraná e Brasil afora, entendendo 

que pessoas têm direito de saber sobre os debates que acontecem dentro da mesma. Outro assunto, para 

manifestar sua honra através do PV - Partido Verde, em contar com pré-candidato ao Senado, capacitado, 

técnico, da cidade, acreditando que tem muito a somar pela cidade, região e Estado, ficando feliz no partido 

haver aprovado a indicação do ex-vereador Pietro Arnaud. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor 

Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia quatro 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 dois de maio de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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