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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 09/05/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE | clique aqui para ser redirecionado a gravação  

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) AUSENCIA JUSTIFICADA  AUSENCIA JUSTIFICADA 

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. 

É feito convide para o lançamento da Campanha Solidaria UNIDAS, que será realizada no dia 26 de maio de 

2022 as 18 horas no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, que todo o evento e realizado pela 

vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE), e pedem a doação de uma lata de leite em pó no dia do 

evento para ser destinada para pessoas carentes. 

É informado sobre a Composição da CPI para a Companhia Pontragrossense de Serviços, e como não houve 

composição deixa a data para a próxima segunda-feira, comenta que tambem há solicitação de Alteração da 

Lei Orgânica Municipal da vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) e outros e necessitarão da 

Composição Especial para analise e solicita que sejam indicados os componentes dessa Comissão. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta que a luta dos assistentes de educação e escriturários 

começou a muito tempo e ganhou força na greve que aconteceu a um tempo atras e no movimento em que foi 

votado a gratificação para a merendeiras e  o movimento ganhou força até dentro da casa, comenta que 

conversou com muito assistentes, escriturários e o pessoal do sindicato levantam essa luta para que possam ter 

essa gratificação muito merecida, comenta que tem levantado no mandato a educação e a saúde, comenta que 

já fez moções pedindo essa gratificação que os assistentes da educação e escriturários não possuem, comenta 

que tentou diálogo com o governo municipal que se diz um governo do diálogo, que está  aberto ao diálogo e 

a prefeita disse que é aberta a todos mas sequer abriu o diálogo com o representante do sindicato e queria levar 

a proposta dos servidores para conversar sobre o reajuste, que ninhem da prefeitura recebeu nenhum 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=09/05/2022
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representante dos servidores e isso prova que não existe dialogo, que enquanto falam que não possui dinheiro 

para dar reajuste para quem faz a educação do município, e que é mentira, pois  quando as pessoas acessam os 

meios de comunicação e media recebem propagandas do governo, que as campanhas publicitarias custaram 

mais de um milhão e seiscentos mil reais, dinheiro que poderia ser pago em gratificação para os servidores, 

comenta  que quem cuida das crianças continua com baixo salário mas para publicidade não tem dinheiro nem 

prioridade, que educação e saúde não é prioridade  no município, que a UPA Santa Paula está lotada neste 

momento, que publicidade é prioridade no município, concede a palavra a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), 

comenta sobre a responsabilidade, que quando faz visitas as escolas vê o quanto essas funções são importantes, 

no cuidado da criança, esses servidores estão muito próximos a um salário mínimo, que o escriturário possui 

muita responsabilidade para todo o sistema municipal, põe o mandato a disposição diz que  não se pode permitir 

que tudo seja justificado pela pandemia e que é necessario valorizar esses trabalhadores, com a palavra 

novamente a vereadora Joce Canto (PSC), comenta que se tiver que cortar algo que se corte os cargos em 

comissão que não são técnicos e que forma cabos eleitorais para poder gratificar os que cuidam das crianças. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO(PV): Comenta que pode contar com a Câmara e o Mandato para 

ajudar os escriturários, comenta que visita as escolas e possuem um trabalho árduo, comenta ver a grande 

dificuldade que Ponta Grossa atravessa na área da saúde, comenta que  recebe muitas ligações e a falta de 

medicamento esta grande, que as grandes distribuidoras não possuem a matéria prima para a fabricação dos 

medicamentos, que vê o desespero das mães, comenta ser época de frio e as crianças estão sofrendo, comenta 

ver o desespero mas acredita que mais 10 dias estará solucionado os problemas da falta de medicamentos, 

comenta que todos os vereadores da Casa sabem e correm atras tentando de todas as formas solucionar o 

problema da saúde em Ponta Grossa, comenta que tem acompanhado e ligado mas a dificuldade é grande, que 

sabe o empenho de todos os vereadores para solucionar os problemas, que devem achar uma solução urgente 

para a saúde de Ponta Grossa, que está vendo a grande dificuldade da população nesse sentido e que está vendo 

que os vereadores estão se empenhando para que a situação se resolva o mais rápido possível. Agradece a todos 

os secretários que tem se esforçado para que atendam as emendas impositivas e vê o empenho para que aconteça 

várias emendas que os vereadores mandaram e tem certeza que serão resolvidos vários problemas com as 

emendas. Comenta que há empenho em todos os vereadores para que a saúde ande, que precisam ter 

consciência que estão correndo atras e que em breve será resolvido os problemas. 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Comenta que não gosta de subir na Tribuna mas se sente obrigado 

pois a prefeita fechou o posto de saúde de Olarias, que prometeu o Pronto Atendimento Infantil no local que 

não há espaço físico para isso, que deixa a população desassistida sem um posto, que tentou falar com a prefeita, 

e que falando com o chefe de gabinete que o tratou com desprezo e informou que nas próximas horas saberá o 

que vai acontecer, e já se passaram dias, que está trocando de endereço o PAI mas as coisas continuarão iguais, 

que não há espaço físico e estrutura para receber as crianças e seus pais, comenta ter respeito pela prefeita mas 

não aguentam mais as promessas e desejam ações, que o povo está sofrendo, que a prefeita sobre a Tribuna e 

fala sobre o dialogo mas não está dialogando com ninguém  tomando decisões erradas, comenta que quer 

dialogar e atitudes, que há várias soluções, locais para fazer o PAI mas nem o atenderam, comenta que possui 

sua mãe, e que não é pôr a prefeita ser mulher e idosa, mas que a população a elegeu para administrar a cidade 

iniciando pondo um secretario competente na pasta da saúde. Comenta sobre os escriturários e assistentes, que 

buscam diálogos e soluções e que todos menos esses servidores ganharam gratificações, se põe à disposição e 

que buscarão ser recebidos. Comenta que na próxima semana a SEI da Saúde será encerrada e o relatório está 

quase pronto e pelo relatório e algumas coisas que aconteceram estarão pedindo mais agilidade e talvez uma 

CPI da Saúde para poder apurar todos os fatos, concede a palavra ao vereador Geraldo Stocco(PSB), que 

parabeniza as falas do vereador anterior e que presenciaram uma greve de todo o pessoal da educação, que 

essas pessoas apoiaram o movimento e não forma valorizados, que precisam ser valorizados e que estão 

atrasados com reajustes e gratificações, comenta ser um dos menores salários da prefeitura e uma 

responsabilidade tremenda, que as pessoas estão reivindicando o que lhes pertence por direito e pede que a 

prefeita atenda os servidores, comenta que precisam de mudanças e põe o mandato a disposição, com a palavra 

novamente o vereador Ede Pimentel (PSB), reforça as disposição para o diálogo e para buscar soluções. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Declinou a palavra. 
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VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Comenta que a Comissão de Justiça irá fazer o que for 

necessario, que o projeto deve vir do Poder Executivo, mas devem cobrar o projeto e log que chegue será dado 

prosseguimento ao projeto para que seja passado para a próximas comissões para que venha ao plenário, 

comenta que o Poder Executivo já sabe da demanda e fará o que for possível, parabeniza todas as mães, que 

ontem foi dia das mães, comenta que o apoio dos pais na escola é importante para educação dos filhos, que é 

importante a mãe estar em cima da criança para que  sejam pessoas educadas e ótimos profissionais no futuro, 

comenta que ouviu referente a saúde e comenta que a demanda chega para todos, mas deseja que o próximo 

secretario seja uma pessoa técnica mas que possua “coração”, comenta que a saúde é um problema crônico em 

todos os lugares, e que o próximo secretario que seja uma pessoa técnica que entenda da área e que tenha 

“coração”, e vá ver a situação na ponta, que sabe o que as pessoas sentem e passam, que quando coloca o 

coração naquilo que está sendo feito fara bem feito, comenta que semana passada foi feito evento na quarta-

feira e a igreja contribuiu para a cidade e arrecadaram alimentos, parabeniza todos os pastores que se 

empenharam nesse evento. Comenta que não pode ir, mas recebeu muitos elogios da esquadrilha da fumaça, 

mas a população precisa disso, parabeniza aqueles que se emprenharam em especial ao Capitão Saulo e que 

devem trazer mais coisa para a população ter um pouco de laser e alegria. 

VEREADOR JULIO KULLER(MDB): Comenta que tambem está à disposição e farão o possível para que 

as reivindicações sejam atendidas, comenta que possuem o aval e a companhia desse vereador para a 

reivindicação, comenta que durante a manhã teve reunião com o Deputado Aliel Machado e a Associação de 

Basquete de Base de Ponta Grossa na preocupação que o município não tenha investido na base do basquetebol 

em Ponta Grossa, objetivando cuidar da criança que está sem trabalho que possa almejar o futuro e ai se tem 

uma gama enorme de crianças que podem estar no celeiro do basquetebol brasileiro, que é um trabalho sendo 

realizado por eles porem com pouca estrutura, comenta que tiveram encontro valoroso onde estará destinando 

verbas e terão um ginásio especifico para a categorias de base do basquetebol, comenta que estiveram visitando 

o Delegado Nagib, preocupados com a criminalidade da cidade e tambem sobre a localidade de Socavão com 

a divisa de Itaiacoca que tem acontecido algo estranho, pessoas de outras cidades que  dizem ser proprietárias 

dos terrenos ali, que ouviu atentamente depois de passar as queixas da comunidade local e ouviram o relato da 

investigação avançada que está nesse caso garantindo segurança para aquele povo que tem sofrido ataques das 

pessoas que vem de fora, que esse trabalho mostra que tanto a câmara municipal quando a federal fazem 

trabalho junto s buscando soluções para aquilo que parece ser complicado, comenta que são contra a destinação 

do posto para uma unidade de atendimento a criança e tem conversado com a prefeita para tomar uma 

providência com relação a isso, que esperam uma resposta para hoje sobre que providencias serão tomadas 

nesse sentido. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Declinou a palavra. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI(PV): Ausente.  

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 09/05/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
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EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

DO PODER EXECUTIVO 

VETO à Lei nº 14.185, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de mulheres vítimas de violência 

doméstica e familiar pelas empresas prestadoras de serviços contratadas pela Administração Direta e Indireta 

do Poder Executivo do Município de Ponta Grossa.  

  

PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade do Veto Total 

Votação Nominal – Aprovado – 9 Votos Favoráveis - 8 Votos Contrários - Abstenções  

_________________________________________________________________________ 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI 

Projeto de Lei Ordinária nº 78/2022: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor LUIZ AUGUSTO SILVA. 

Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - 1 Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 79/2022: 

Altera a lei nº 7.500, de 13/02/2004. 

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

 

_________________________________________________________________________ 
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EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 323/2021: 

Institui o Dia Municipal de Enfrentamento à Psicofobia, a ser celebrado no dia 12 de abril. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CECE    - Favorável 

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

 

  

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO E OUTROS 

Projeto de Lei Ordinária nº 347/2021: 

Dispõe sobre a vedação do consumo de drogas ilícitas em logradouros públicos do Município de Ponta Grossa, 

e dá outras providências. 

  

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

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

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

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

 

Retirado da Ordem do Dia, por receber Emenda. 

 

_________________________________________________________________________ 
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DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 348/2021: 

Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel localizado no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins, e dá outras 

providências. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável, à exceção da Vereadora Josi do Coletivo, a qual  

                         opina pela desaprovação da matéria nos termos do Voto Em Separado 

Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - 1 Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA 

Projeto de Lei Ordinária nº 56/2022: 

Denomina de NAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA MACHADO a Rua “N”, do Loteamento Cidade Jardim, 

situado no Bairro Cará-Cará, nesta cidade. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 63/2022: 

Promove alterações na Lei nº 11.816, de 28/06/2014, conforme especifica. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

 

  

______________________________________________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

  

MOÇÕES 

  

Nº 194/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

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

administrativas a fim de que sejam disponibilizados profissionais de auxílio à(o)s professora(e)s em sala de 

aula nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Ponta Grossa. 

  

Nº 195/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Projeto Leões do Tatame de Ponta Grossa pelas conquistas obtidas na 1ª Etapa do Circuito 

Municipal de Judô, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes. 

  

Nº 196/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Associação Judô Carlos Silva de Ponta Grossa pelas conquistas obtidas na 1ª Etapa do Circuito 

Municipal de Judô, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes. 
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Nº 197/2022 dos Vereadores GERALDO STOCCO, JOCE CANTO e JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, que seja exigido , mediante previsão 

no edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. 

  

  

  

Nº 198/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Yudansha Judô de Ponta Grossa pelas conquistas obtidas na 1ª Etapa do Circuito Municipal de Judô, 

promovido pela Secretaria Municipal de Esportes. 

 Total de Moções Aprovadas – 5 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 3 

Vereadores Geraldo Stocco (PSB), Joce Canto (PSC) e Julio Kuller (MDB) - 1 

INDICAÇÕES 

  

Nº 1059/2022 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 poda de pinheiro na Rua Professor 

Bruning 424 em Uvaranas.. 

  

Nº 1060/2022 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 ponto de ônibus 

coberto na Rua Neuza Alves dos Santos, 172 em frente a Padaria na linha de ônibus do Jardim Amália. 
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Nº 1061/2022 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:Albino Bueno de Freitas- 

Bairro: Jardim Carvalho na altura do número 54 

  

Nº 1062/2022 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 a pavimentação asfáltica  da Rua 

Pará, localizada no Bairro de Olarias, em toda sua extensão. 

  

Nº 1063/2022 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 patrolamento e cascalhamento da 

Rua Rosmar dinies Escobar 1473, Shangrilá  no bairro Contorno. 

  

Nº 1064/2022 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 a pavimentação asfáltica da rua João 

Jordão Chaves, localizada no Jardim Los Angeles, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1065/2022 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 a pavimentação asfáltica da rua 

Comendador Wallace Pina, localizada no Jardim Los Angeles, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1066/2022 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica da rua 

Professor José Pessolano Brandes, localizada no Jardim Los Angeles, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1067/2022 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 a pavimentação asfáltica da rua 

Lourival Fanucchi, localizada no Jardim Los Angeles, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1068/2022 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 a pavimentação asfáltica da rua 

Agenor Machado Beje, localizada no Jardim Los Angeles, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1069/2022 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 a pavimentação asfáltica da rua 

Alfredo Gomes, localizada no Jardim Los Angeles, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1070/2022 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 a pavimentação asfáltica da rua 

Carlos Lacerda, localizada no Jardim Los Angeles, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1071/2022 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 a pavimentação asfáltica da rua João 

Maria Cruz, localizada no Jardim Los Angeles, em toda a sua extensão.  
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Nº 1072/2022 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 a pavimentação asfáltica da rua 

Maria José de França, localizada no Jardim Los Angeles, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1073/2022 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 a pavimentação asfáltica da rua Padre 

Romão, localizada no Jardim Los Angeles, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1074/2022 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 a pavimentação asfáltica da rua 

Alziro Zarur, localizada no Jardim Los Angeles, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1075/2022 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 a pavimentação asfáltica da rua Elias 

Miguel Maia, localizada no Jardim Los Angeles, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1076/2022 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 a pavimentação asfáltica da rua Padre 

Amadeu Fracaro, localizada no Jardim Los Angeles, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1077/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica da rua 

Augusto Gayer, localizada no Jardim Los Angeles, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1078/2022 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, objetivando o corte da grama da área utilizada pela Associação 

de Moradores Jardim Los Angeles. 

  

Nº 1079/2022 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 a retomada do atendimento médico 

à população da região do Jardim Los Angeles e Califórnia I e II, na Unidade de Saúde Aurélio Grott.  

  

Nº 1080/2022 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 

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

determine que sejam feitos reparos em buracos situados em toda a extensão da Rua XV de Setembro, Neves, 

principalmente a partir da Escola Municipal Maria Laura Pereira até a Praça Joao Miguel Maia.  

Nº 1081/2022 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 

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

determine que seja feito reparo em buraco situado próximo a lombada localizada na Rua Prefeito Fulton Vitel 

Borges de Macedo, Neves. 

  

Nº 1082/2022 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 

aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando que 
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determine que seja feito reparo em buraco situado na Rua Leopoldo Froes com a Rua Raposo de Tavares, 

Uvaranas. 

  

Nº 1083/2022 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 

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

determine que sejam feitos reparos em buracos situados na Rua Fagundes Varela, próximo ao número 2458 e 

da esquina com a Rua Raul Mesquita, Neves.  

  

Nº 1084/2022 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 manutenção de via na Rua 

Londrina, Nova Rússia, próximo ao número 327. 

  

Nº 1085/2022 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 manutenção de via na Rua Sergio 

Neroni, San Martin, próximo ao número 56. 

  

  

Nº 1086/2022 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 manutenção de via na Rua Luiz 

Noviski Júnior, próximo ao número 84. 

  

Nº 1087/2022 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção de via na Rua Vitor 

Nascimento, San Martin, próximo ao número 191. 

  

Nº 1088/2022 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 manutenção de via na Rua César 

Marques Agostinho, San Martin, próximo ao número 228. 

  

Nº 1089/2022 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 manutenção de via na Rua César 

Marques Agostinho, San Martin, próximo ao número 77. 

  

Nº 1090/2022 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 manutenção de via na Rua Felipe 

de Leon Salina, San Martin, próximo ao número 163. 

  

Nº 1091/2022 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 manutenção de via na Rua Osmario 

Oliveira Capote, San Martin, próximo ao número 59. 

  

Nº 1092/2022 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 manutenção de via na Rua Tenente 

Coronel João Carlos Costa, San Martin, próximo ao número 209. 
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Nº 1093/2022 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 manutenção de via na Rua 

Domingos Tozetto, San Martin, em frente ao número 137. 

  

Nº 1094/2022 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 colocação de placas de sinalização 

no cruzamento das na Rua Luis de Paula e Rua Maria Mercedes Amaral de Almeida- Bairro Uvaranas, nesta 

cidade. 

  

Nº 1095/2022 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 das "bocas de lobo" na Rua 

Rua Alberto de Oliveira e na Olegario Maciel  frente 861 na Vila Madureira. 

  

Nº 1096/2022 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 a 

instalação de placas de sinalização visíveis e redutores de velocidade na Rua Adair Cruz Jakinzo com 

cruzamento Rua José Sebastião Pereira, Jardim Veneza I. 

  

Nº 1097/2022 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 rua Fagundes Varela próximo ao Casa de Carnes Nelore , Neves,  Uvaranas, nesta cidade.

  

Nº 1098/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a notificação para limpeza de terreno 

baldio na Vila Madureira esquina da Marcílio Dias com a Visconde de Sinimbu. 

  

Nº 1099/2022 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 rua 15 de setembro próximo ao Colégio Sagrada Familia , Jardim Conceição,  Uvaranas, nesta 

cidade.  

  

  

  

Nº 1100/2022 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 Cabo Elias dos 

Santos, 79, no bairro Uvaranas.  

  

Nº 1101/2022 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 rua Dr. João Cecy Filho próximo ao Posto de Saúde , 31 de março,  Uvaranas, nesta cidade.

  

Nº 1102/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando  manilhamento, patrolhamento e 

cascalhamento nas Ruas Deodoro Alves Quintiliano,  Rua Maria Avelina Martins Braga e Rua Philip Jorge, 

Bairro Jardim Maracanã, nesta cidade. 
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Nº 1103/2022 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 rua Almirante Barroso próximo ao n.º 2034 , Rio Verde,  Uvaranas, nesta cidade.  

  

Nº 1104/2022 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 a limpeza de um terreno que 

está localizado na rua Antônio Vitor Buhneman esquina com a rua José Branco Ribas ,  Jardim Paraíso, 

Uvaranas, nesta cidade.  

  

Nº 1105/2022 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 urgente manutenção e zeladoria nos banheiros do 

Terminal Central. 

  

Nº 1106/2022 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 urgente vistoria e limpeza do antigo Mercado 

Municipal, localizado na rua Comendador Miró, Centro. 

  

Nº 1107/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente instalação de placas de sinalização em 

frente a uma pizzaria na Av. Jardim, esquina com a rua Crisântemo, Contorno. 

  

Nº 1108/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos de viabilidade e implementação de Pronto 

Atendimento Infantil (PAI) para a Unidade de Saúde Luiz Conrado Mansani situado ao lado do Terminal de 

Uvaranas, incluindo integração com o Sistema de Transporte Coletivo. 

  

Nº 1109/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para adequação de sinalização de transito entre o 

cruzamento das ruas as Ruas João Tomé e Constantino Borsato situadas  no Bairro de Uvaranas 

  

Nº 1110/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para limpeza, corte, roçada de mato existente em 

terreno localizado á Rua Abib Jorge Abib no Bairro da Ronda 

  

Nº 1111/2022 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, para que seja incluído no Programa Municipal de 

Pavimentação a Rua BERNARDO GUIMARÃES - Santa Tereza 

  

Nº 1112/2022 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 da boca de lobo nos 

seguintes locais: Rua Visconde de Porto Alegre esquina com a Alberto de Oliveira ao lado da AgroPet, Rua 

josé Verissímo entre as Ruas Alberto de Oliveira e Marcilio Dias, República São Salvador frente ao 1231, 

República São Salvador frente ao 1266, Marcílio Dias em frente ao 1032 na Vila Madureira. 

  

Nº 1113/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA,  
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para cascalhamento, patrolamento com melhorias 

de acessibilidade e estudos técnicos para pavimentação asfáltica para a Rua Angela Maria Caldas situada no 

Jardim Paraíso  

  

Nº 1114/2022 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 limpeza do bueiro localizado na 

Rua Visconde de Porto Alegre em frente ao 1293 na Vila Madureira. 

  

Nº 1115/2022 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 lâmpada na Rua João 

Henrique G Stanislawczuk Zukinho, nº170, Bairro Recanto Verde, nesta cidade. 

  

Nº 1116/2022 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, para que seja incluído no Programa Municipal de 

Pavimentação a Rua JOSÉ DOS SANTOS LACERDA - Jardim Recreio - Região do Santa Tereza. 

  

Nº 1117/2022 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, para que seja incluído no Programa Municipal de 

Pavimentação a Rua JOSÉ DOS SANTOS LACERDA - Jardim Recreio - Região do Santa Tereza. 

Total de Moções Aprovadas – 59 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 7 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 4 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 17 
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Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 4 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 10 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 2 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 5 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 3 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 4 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

 

  

_________________________________________________________________________________________________________________ 

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 06 de maio de 2.022. 

  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                 Presidente                                                 1º Secretário  

 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA(SOLIDARIEDADE): Comenta que citou em tribuna o caso da 

Bianca Emanuele de quatro anos, a qual tem a boa notícia que foi transferida de  hospital e seu pai os mostrou 

um vídeo da criança que está recuperada, voltou a andar e falar, e que provavelmente essa quarta-feira volta ao 

convívio da família e da cidade, comenta sobre sua indicação nº 1108, e sua sugestão é  que  a Unidade de Saúde 

Luiz Conrado Mansani, ao lado do Terminal Uvaranas pudesse ser transformada em Pronto Atendimento 

Infantil, pois o local quando foi construído era para era um mini hospital de atendimento, que havia ideia que  a 

pessoa que comprovasse sua consulta ali poderia retornar ao terminal assim economizando passagem, que não 

sabe se há tempo para a mudança, porem ali há uma grande estrutura, pede sensibilidade do executivo para fazer 

estudo para um pronto atendimento infantil, comenta que na época ali era abrangidas diversos tipos de consultas, 
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e que não precisaria de grandes construções, comenta que estão propondo Emenda a Lei Organiza, a qual foi 

informado sobre a comissão para essa Lei Orgânica, e pede sensibilidade aos membros da comissão, que a 

proposta dessa Lei Orgânica é que toda a indicação que sair da Casa e que fosse estudada e resultasse em projeto 

do Poder Executivo, cita-se a moção base do projeto, comenta que  possuía uma indicação desenhada 

completamente para a Casa da Mulher e soube que não foi acolhida e a Casa da Mulher foi criada por decreto 

deixando assim o estudo e a visão deixada de lado e hoje vem a Casa da Mulher um trabalho excelente mas 

gostaria de ser citado, comenta que sobre todo o trabalho feito em prol das mulheres no município, informa que 

não desmerece o que já está sendo feito, que reconhecem o trabalho municipal mas desejam e acreditam que 

cabem mais projetos e ações em prol das mulheres. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI(PV): Concede a palavra ao vereador Geraldo Stocco (PSB), comenta estar 

honrado por estar no Partido Verde, e que é grato ao PSB, comenta que hoje as dezessete e trinta haverá 

manifestação sobre o transporte coletivo n município, que estudantes da UTFPR estão mobilizando um ato para 

mostrar os descasos que a prefeitura e a VCG tem feito com os estudantes e quem utiliza os ônibus na cidade, 

comenta sobre um abaixo assinado dos moradores do Monteiro Lobato informando que não concordam com o 

que houve, que não houve estudo prévio para retirada de linhas e as pessoas estão sofrendo, que quando falam 

de um transporte coletivo integrado, é para as pessoas chegarem mais rápido aos locais, e não o contrário, que 

precisam mudar e pensar a cidade lá na ponta, com quem utiliza os sistemas e vive a cidade, comenta que estará 

enviando oficio a comissão que está estudando a nova licitação do transporte coletivo, os convocando a Câmara 

para conversar sobre, que ficam felizes que há comissão técnica para o novo transporte coletivo e desejam 

dialogar, para que haja o diálogo entre o executivo e legislativo, e para que as pessoas vejam que estão 

trabalhando para um novo transporte com transparência. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

2&dtReuniao=09/05/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA CENTÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA). 

               Aos nove 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 

parte da Mesa o Vereador Filipe Chociai - Vice-Presidente, com a ausência justificada do Vereador 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 40/22 (Projeto de Lei nº 110/22), autoriza o Poder Executivo a abrir 

um crédito adicional especial no valor de R$ 864.158,95, e dá outras providências. Mensagem nº 41/22 (Projeto 

de Lei nº 115/22), acrescenta metas no Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 

2.022 - Lei nº 14.062, de 20/09/2021, e no Anexo da Lei nº 14.021, de 28/07/2021 - Plano Plurianual - PPA, 

conforme especifica. Mensagem nº 42/22 (Projeto de Lei nº 116/22), revoga a Lei nº 11.938, de 25/09/2014. Of. 

Nº 843/22-GP, comunicando haver vetado a Lei nº 14.201. Of. Nº 844/22-GP, comunicando haver vetado 

parcialmente a Lei nº 14.207 (Art. 7º). Of. Nº 846/22-GP, comunicando haver vetado parcialmente a Lei nº 

14.229 (Art. 7º). Of. Nº 691/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.215. Of. Nº 610/22-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.199. Of. Nº 689/22-GP, comunicando haver vetado a Lei nº 14.203. 

Of. Nº 692/22-GP, comunicando sancionado a Lei nº 14.216. Of. Nº 693/22-GP, comunicando haver sancionado 

a Lei nº 14.217. Of. Nº 694/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.218. Of. Nº 695/22-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.219. Of. N696/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.220. Of. Nº 697/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.221. Of. Nº 712/22-GP, comunicando 
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haver sancionado a Lei nº 14.210. Of. Nº 769/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.196. Of. Nº 

770/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.198. Of. Nº 771/22-GP, comunicando haver sancionado 

a Lei nº 14.211. Of. Nº 772/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 4.213. Of. Nº 787/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 144/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 792/22-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 146/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 793/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 148/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 794/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 149/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 845/22-GP, comunicando haver sancionado 

a Lei nº 14.209. Of. Nº 810/22-GP, solicitando dilação do prazo para atendimento do Requerimento nº 145/22, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DA 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA E OUTROS - Projeto de Emenda à LOM nº 01/22, acrescenta o 

Inciso XL ao Art. 71 da Lei Orgânica do Município, com a seguinte redação. Of. Nº 703/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 143/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 704/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

144/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 706/22-GP, em atendimento a Indicação nº 148/22, de autoria 

do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 709/22-GP, em atendimento a Indicação nº 151/22, de autoria do 

Vereador Ede Pimentel. Of. Nº 710/22-GP, em atendimento a Indicação nº 152/22, de autoria do Vereador Ede 

Pimentel. Of. Nº 711/22-GP, em atendimento a Indicação nº 153/22, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. 

Nº 721/22-GP, em atendimento a Indicação nº 154/22, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. Nº 722/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 155/22, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. Nº 723/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 156/22, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. Nº 724/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

157/22, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. Nº 725/22-GP, em atendimento a Indicação nº 158/22, de 

autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 727/22-GP, em atendimento a Indicação nº 159/22, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 728/22-GP, em atendimento a Indicação nº 160/22, de autoria do Vereador 

Léo Farmacêutico. Of. Nº 729/22-GP, em atendimento a Indicação nº 161/22, de autoria do Vereador Ede 

Pimentel. Of. Nº 730/22-GP, em atendimento a Indicação nº 162/22, de autoria do Vereador Leandro Bianco. 

Of. Nº 731/22-GP, em atendimento a Indicação nº 163/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 732/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 164/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 734/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 166/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 735/22-GP, em atendimento a Indicação nº 167/22, 

de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. Nº 698/22-GP, em atendimento a Indicação nº 147/22, de autoria 

do Vereador Filipe Chociai. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente agradeceu pelas presenças de 

servidores municipais, em nome do Presidente do SINDISERV, informando haver recebido ofício destinado à 

categoria dos servidores, solicitando colaboração desta Casa, quanto a continuidade no processo de negociação 

com o Governo Municipal, objetivando atendimento à reivindicação desses trabalhadores lotados na Secretaria 

Municipal de Educação, ocupantes do cargo de Assistente de Educação e Escriturário nº 2 que desenvolvem 

atividades junto às unidades escolares da Rede Municipal de Ensino. Relatou que conforme reunião realizada no 

dia 17 de março último, esses trabalhadores analisaram e deliberaram sobre pedido de criação de gratificação 

e/ou alteração, respectivamente em tais cargos. Assim deixou todos cientes do recebimento do documento por 

parte da Câmara Municipal, onde tentará intermediar junto a outras situações similares, visando contemplar aos 

mesmos. Lembrou de convite a todos para participar do lançamento da CAMPANHA SOLIDÁRIA UNIDAS, 

realizada dia 26/05/22 às dezoito horas neste Plenário, realizada pela Vereadora Missionária Adriana, solicitando 

através de doações uma lata de leite em pó para destinar às pessoas carentes, passando a palavra à sua proponente 

que complementou tal informação, onde este ano estará lançando campanha de inverno com arrecadação de 

agasalhos e cobertores, pedindo ainda às pessoas que participarem com a doação de uma lata de leite em pó para 

direcionarem às casas que cuidam de idosos, estendendo o convite a todos os nobres pares. Lembrou que o 

Movimento das Unidas, é oriundo da Associação UNICRIS - Mulheres Cristãs que se unem para fazer o bem, 

agradecendo o apoio da presidência, estendendo o convite a toda a comunidade. Ainda em seu tempo, o Senhor 

Presidente lembrou aos demais pares quanto à composição da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída na 

sessão anteriormente realizada, com objetivo de investigar a CPS - Companhia Pontagrossense de Serviços, onde 

tinha definido para a presente data, como não houve indicações de nomes, postergou para a próxima segunda-

feira. Seguindo, recordou, ainda, a respeito de solicitação de alteração da Lei Orgânica Municipal, através de 

projeto de lavra da Vereadora Missionária Adriana e outros, solicitando aos líderes partidários para indicarem 
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os nomes de cinco parlamentares para compor a Comissão Especial que irá analisar a presente propositura. Em 

seguida anunciou a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADORA JOCE CANTO: Para comentar a 

respeito da luta dos Assistentes de Educação e Escriturário que reivindicam por gratificações, dizendo que vem 

de tempos, vendo que também ganhou força na greve que aconteceu e também quando ocorreu a votação nesta 

Casa, da gratificação para a classe de merendeiras, serventes, assistentes de merendeiras, e até mesmo dentro 

desta Câmara, com apoio dos vereadores em suas lutas. Vem conversando com o sindicato estando levantando 

também essa luta em prol dessa classe. Lembrou haver proposto moções solicitando tal gratificação, tendo 

tentado conversar com o Governo Municipal, recordando que a mandatária municipal se manifestou na Tribuna 

desta Casa, dizendo estar aberta ao diálogo, porém sequer conversou com a classe e representante do sindicato 

quando estaria levanto a proposta, provando que a Prefeita não deseja conversar com os mesmos. Rebateu 

justificativas de que não existem recursos para dar contemplar essa classe, dizendo que enquanto assistem 

grandes redes de TV ou escutam rádio e acessam o YOUTUBE aparecem propagandas visando que a população 

quite suas dívidas com o IPTU, falando ainda sobre outros assuntos, como CPS, AMTT que fecharam em 

campanhas publicitárias, afirmando que isso tudo ocorre com o dinheiro da população, pagando nessas 

campanhas mais de um milhão e seiscentos mil reais, que poderia ser pagos para gratificar os servidores que 

reivindicam por melhorias em seus vencimentos. Citou dois empenhos, um no valor de oitocentos mil reais para 

dupla publicidade e oitocentos mil reais feitos para casa de comunicações, na quarta-feira e na quinta-feira, já 

estavam sendo divulgadas publicidades nas redes de televisão Globo, Massa, no YOUTUBE enquanto que os 

profissionais que cuidam da educação das crianças, continuam com seus salários minguados. Em outro tópico, 

comunicou haver mães fazendo filas para realizar cadastro na UPA SANTA PAULA, concluindo que saúde e 

educação na cidade parecem não ser prioridade, porém para publicidade essa é estabelecida. Em aparte, a 

Vereadora Josi do Coletivo deu boas vindas à classe, nas pessoas presentes na galeria, em sua grande maioria 

mulheres, citando ser de responsabilidade incrível, quando realiza visitas às escolas cujas funções são de extrema 

importância porque na hora de alimentar um bebê, uma criança e fazer acompanhamento com todo o apoio 

necessário, os pais não pensam que esses servidores estão muito próximos do salário mínimo em detrimento da 

grande exigência. Assim também a responsabilidade do escriturário, colocando o mandato coletivo à disposição 

para que sejam valorizados. Joce Canto concluiu dizendo que se tiver de cortar alguma coisa, que se cortem os 

cargos em comissão, em que seus ocupantes foram cabos eleitorais e se que possam gratificar os que cuidam e 

protegem as crianças. VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO: Colocou seu mandato para apoiar e ajudar os 

assistentes de educação e escriturários, vendo a luta e dificuldades que enfrentam nas escolas, destacando seu 

trabalho árduo. Comentou a grande dificuldade também que a população está enfrentando em termos de saúde, 

tendo recebido diversas ligações, relatando a falta de medicamentos nas Unidades Básicas, principalmente 

antibióticos para ajudar na parte respiratória das crianças, lembrando que as grandes distribuidoras estão sem 

matéria prima necessária para sua produção. Acredita que de acordo como estão recebendo informações das 

indústrias, de oito a dez dias será solucionado esse problema, destacando a atuação dos vereadores que correm 

atrás tentando solucionar situações relacionadas à saúde na cidade, bem como o esforço que o Departamento 

Municipal de Saúde está fazendo nesse sentido. Deixou registrado seu agradecimento a todos os secretários que 

tem se esforçado para que atendam suas emendas impositivas, vendo empenho para que aconteçam os 

atendimentos, em diversos setores. Também registrou o empenho dos parlamentares em prol da saúde do 

Município, destacando que precisam ter consciência que estão correndo atrás. VEREADOR EDE PIMENTEL: 

Iniciou criticando a ação da Senhora Prefeita Municipal, voltada ao Posto de Saúde de Olarias Sady Macedo, 

prometendo instalar o Pronto Atendimento Infantil - PAI no local, dizendo não existir espaço físico para tal, 

além de deixar a população do bairro desassistida. Disse que tentou conversar com a mesma e recebeu desprezo, 

sendo informado que nas próximas horas teria notícias do que deverá acontecer com tal atitude, porém já se 

passaram dias sem a população de Olarias saber aonde vai para ser atendida. Ressaltou que está apenas trocando 

de endereço e, quanto ao PAI, entende que as coisas irão continuar iguais, sem melhorarem - não tem sala de 

raio-X, espaço físico para receber as crianças e para que as mães possam esperar. Colocou que a Senhora Prefeita 

está tomando decisões errôneas em seu mandato, enquanto desejam somar em prol da cidade e não dividir, 

apontando o CAS de Uvaranas e outros locais que podem abrigar o PAI. Outro assunto para somar junto aos 

escriturários e assistentes de educação nas suas reivindicações, desejando que alguém dê solução, colocando-se 
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à disposição dos mesmos ao que precisarem. Encerrou comunicando que na próxima semana a CEI DA SAÚDE 

deverá ser encerrada, estando com o relatório quase pronto, onde debaterão hoje em última reunião para 

apresentá-los. Por aquilo que aconteceu, estará solicitando mais agilidade e quem sabe após conversa com os 

demais membros, pedir a abertura de uma CPI para apurar todos os fatos relacionados. Em aparte o Vereador 

Geraldo Stocco o parabenizou pela fala, quanto às questões da saúde e escriturarias e assistentes, presenciando 

greve com todo o pessoal da educação, onde todos os que se estão presentes na sessão apoiaram, porém não 

foram valorizados, ficando uma parcela dos servidores da educação que necessitam ser contemplados, 

destacando ser um dos menores salários da prefeitura, diante da responsabilidade com as famílias e crianças, 

clamando atendimento pela Senhora Prefeita Municipal. Manifestando-se em questão de ordem, o Vereador 

Filipe Chociai informou haver recebido representantes da classe de escriturários da educação semana passada, 

que apresentaram a pauta da qual reivindicam, dizendo ser necessário ser construído diálogo para chegarem a 

um denominador comum. Informou que agora, em conversa com o representante do Sindicato sobre essa 

necessidade, entrou em contato com a Secretária Crisciane que representa a pasta de Administração e Recursos 

Humanos, estando tentando ainda contato com o Secretário de Finanças Claudio Grocowski para construir esse 

diálogo, buscando resolver a situação e atender esse pleito, tendo sido informado sobre agenda marcada para 

quinta-feira, onde reiterou solicitação para que possa, se possível, atender antes para apresentar logo análise 

dessa viabilidade, dizendo que a Casa está junto com os mesmos, assim como outras situações que envolve o 

funcionalismo, objetivando dar voz nessas situações. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para 

ressaltar que a CLJR, da qual preside nesta casa tem toda responsabilidade, como já ocorreu anteriormente com 

demais trabalhadores, como merendeiras, motoristas e aos que procuraram, dando certeza que fará tudo o que 

for necessário, assim que o projeto em questão for enviado através do Poder Executivo, onde estarão cobrando 

por essa demanda. Parabenizou a todas as mães pela passagem de seu dia no último domingo, clamando a Deus 

sabedoria para criarem seus filhos, dizendo ser salutar o apoio dos pais na educação dos mesmos, não cabendo 

essa responsabilidade aos professores. Comentou palavras sobre a saúde de vereadores que o antecederam, 

dizendo que seu clamor referente ao próximo secretário de saúde, é que seja pessoa técnica e que tenha coração 

- “se precisar morar na UPA que more nas UPAS, nas UBS, é assim que tem que ser um secretário de saúde”. 

Comentou sobre evento realizado na quarta-feira passada, no Cine-Teatro Ópera, onde a igreja novamente 

contribui com a cidade, agradecendo a Associação dos Ministros Evangélicos, onde foram arrecadados alimentos 

para oferecer à comunidade necessitada, agradecendo também aos pastores que se empenharam, estando 

entregando para a Fundação de Assistência Social, para assistir pessoas menos privilegiadas. Disse que recebeu 

muitos elogios pela apresentação da Esquadrilha da Fumaça na cidade, colocando que a população precisa disso, 

parabenizando a todos que empenharam, em especial ao Vice-Prefeito Capitão Saulo, entendendo que precisam 

ser trazidos mais eventos para cidade, cumprimentando a presença das forças de segurança, com o Exército 

Brasileiro, Polícia Ambiental, Polícia Militar, Patrulha Escolar, enfim. VEREADOR JULIO KÜLLER: Também 

disse que está à disposição, fazendo todo possível para que as reivindicações da classe de servidores presente na 

Casa sejam atendidas. Prestou contas, informando que já conversou com alguns, manifestando a preocupação 

em viver com apenas mil e trezentos reais mensais. Relatou reunião na manhã de hoje com o Deputado Aliel 

Machado e Associação de Basquete de Base de Ponta Grossa, na preocupação de que o Município não tem 

investido nesse sentido na cidade. Assim, em reunião com Professor Adel, Professor Paçoca, Professor Carlos 

Eduardo com o objetivo de trazer esse trabalho através da associação que montaram em nossa cidade, para cuidar 

da criança que está na rua, sem perspectiva de futuro. Nesse sentido, comentou gama enorme de crianças que 

podem compor o celeiro do basquetebol brasileiro e quem dera mundial. Porém contam com pouca estrutura, 

entrando o papel do Deputado Aliel Machado que estará destinando verbas a partir do próximo ano, em prol da 

construção de ginásio específico para as categorias de base do Basquetebol Municipal. Logo em seguida 

visitaram o Delegado Nagib, Coordenador Regional da Polícia Civil, preocupados com a criminalidade que tem 

acontecido na cidade e ainda tocar em assunto referente à localidade de socavão, na divisa com Itaiacoca, onde 

exatamente tem acontecido algo no mínimo estranho, quando pessoas vindas de outras cidades alegando ser 

proprietárias dos terrenos, intimidando moradores que tem cessão de posse de uso de três, quatro, cinco gerações. 

Ouviram atentamente relato do Chefe da Polícia Civil de nossa cidade, contando da investigação avançada neste 

caso, garantindo, através de pedido desse parlamentar, segurança para aquela população. Ressaltou que tanto a 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa, como a Câmara federal fazem trabalho em conjunto na busca de soluções. 

Falou a respeito do Posto Sady Silveira, somando ao Vereador Ede, dizendo que foi contrário à destinação do 

mesmo para unidade de atendimento à criança, tendo conversado com a Prefeita Elizabeth, solicitando que seja 

tomada providência com relação a isso. Espera, junto com o Vereador Paulo Balansin, ainda uma resposta para 

hoje, que providências sejam tomadas nesse sentido, aguardando e cobrando o Governo Municipal. Colocou seu 

gabinete à disposição dos escriturários e motoristas da Secretaria de Educação naquilo que for necessário. Não 

havendo mais vereadores interessados em se manifestar, deu-se início à ORDEM DO DIA - EM DISCUSSÃO 

ÚNICA - VETO À LEI Nº 14.185, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de mulheres vítimas de 

violência doméstica e familiar pelas empresas prestadoras de serviços contratadas pela Administração Direta e 

Indireta do Poder Executivo do Município de Ponta Grossa: MANTIDO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Celso Cieslak, Divo, Dr. Erick, Filipe Chociai, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Leandro Bianco, Pastor 

Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. Votaram contrariamente os Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Ede Pimentel, 

Geraldo Stocco, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Léo Farmacêutico e Missionária Adriana. Fida 

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. Também foi aprovada a solicitação de 

justificativa de ausência requerida pelo Vereador Felipe Passos, por estar ausente no momento da votação, com 

o voto contrário do Vereador Geraldo Stocco. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 78/22 

(Vereador Filipe Chociai), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor LUIZ AUGUSTO 

SILVA: 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, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca e ainda 

a manifestação da Vereadora Josi do Coletivo, dizendo que votou de forma equivocada, sendo contrária à 

aprovação. PROJETO DE LEI Nº 79/22 (Poder Executivo), altera a Lei nº 7.500, de 13/02/2004: APOVADO, 

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, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 

Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

- PROJETO DE LEI Nº 323/21 (Vereador Julio Küller), institui o Dia Municipal de Enfrentamento à Psicofobia, 

a ser celebrado no dia 12 de abril: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador 

Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 347/21 (Vereador Leandro Bianco e outros), dispõe sobre a vedação do consumo 

de drogas ilícitas em logradouros públicos do Município de Ponta Grossa, e dá outras providências: RETIRADO, 

em função de haver recebido emenda. PROJETO DE LEI Nº 348/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder 

Executivo a alienar imóvel localizado no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins, 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, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. 

Ficam registrados o voto contrário da Vereadora Josi do Coletivo e a ausência justificada da votação do Vereador 

Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 56/22 (Vereador José Carlos S. Raad “Dr. Zeca”), denomina de NAIR 

GONÇALVES DE OLIVEIRA MACHADO a Rua “N”, do Loteamento Cidade Jardim, situado no Bairro Cará-

Cará, nesta cidade: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. 

PROJETO DE LEI Nº 63/22 (Vereador Leandro Bianco), promove alterações na Lei nº 11.816, de 28/06/2014, 

conforme especifica: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. 

EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 194/22, do Vereador Dr. Erick; 195, 196, 

198/22, do Vereador Filipe Chociai; 197/22, dos Vereadores Geraldo Stocco, Joce Canto e Julio Küller e 

Indicações nºs 1059, 1060, 1063, 1095, 1098, 1112, 1114/22, do Vereador Leandro Bianco; 1061, 1111, 1116, 

1117/22, do Vereador Izaias Salustiano; 1062, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 

1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 1080, 1081, 1082, 1083/22, do Vereador 

Pastor Ezequiel Bueno; 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093/22, do Vereador Filipe 

Chociai; 1094, 1102/22, do Vereador Celso Cieslak; 1096/22, da Vereadora Joce Canto;  1097, 1099, 1101, 

1103, 1104/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 1100/22, do Vereador Dr. Zeca; 1105, 1106, 1107/22, do 
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Vereador Dr. Erick 1108, 1109, 1110, 1113/22, da Vereadora Missionária Adriana; 1115/22, do Vereador Ede 

Pimentel. Fica registrada a ausência justificada do Vereador Dr. Zeca. Concluída a votação da Ordem do Dia, 

abriram-se as inscrições para o PEQUENO EXPEDIENTE, tendo se manifestado os Vereadores: 

MISSIONÁRIA ADRIANA, para lembrar haver citado na Tribuna desta Casa o caso da pequena Bianca 

Emanuele de quatro anos, a qual, através de luta, orações e conversas, apresentou boa notícia, após ser transferida 

ao Hospital Angelina Caron, em Curitiba, onde seu pai esteve presente nos cultos, mostrando vídeo da mesma 

que está recuperada, voltou a falar e andar, agradecendo nesta oportunidade a Deus, a intervenção dos médicos, 

por tê-la socorrido imediatamente, quando na próxima quarta-feira voltará ao convívio da família. Também 

relatou sobre sua Indicação nº 1108, que foi aprovada, onde sua sugestão é que a Unidade de Saúde Luiz Conrado 

Mansani, ao lado do Terminal de Uvaranas pudesse ser transformada em Pronto Atendimento Infantil, 

considerando que o local, quando foi construído na época da gestão Pedro Wosgrau Filho, era para ser 

transformado em mini-hospital, assim, já que está junto ao Terminal de Uvaranas, a mãe que comprovasse ter 

consultado no mesmo, poderia voltar para casa, ocupando a mesma passagem de ônibus. Pediu a sensibilidade 

do Poder Executivo para estudar no sentido de levar o PAI até aquela estrutura, montando integração com a 

consulta e terminal coletivo. Está propondo emenda à LOM, onde gostaria de solicitar aos que fizerem parte da 

Comissão Especial para analisá-la, relatando que toda indicação oriunda desta Casa fosse estudada com carinho 

e se transformasse em projeto de lei do Executivo, com citação da proposição de origem. Lembrou que tinha 

indicação para a implantação da Casa da Mulher a qual não foi acolhida e mais tarde foi instalada na cidade, 

tendo sua sensibilidade deixada de lado. Referiu-se ao discurso do Vereador Filipe Chociai quanto a todo 

trabalho de apoio às mulheres do Município, dizendo que de maneira nenhuma suas falas desmerecem o que está 

acontecendo, reconhecendo o trabalho municipal quanto à acolhida e atendimento, porém entende que cabem 

mais projetos de atenção e socorro. FILIPE CHOCIAI, concedendo ao Vereador Geraldo Stocco, o qual nesta 

oportunidade registrou sua honra em poder estar filiado ao Partido Verde, dizendo que representa aquilo que 

acredita, sendo grato ao PSB, considerando sua importância, que terá a vice-presidência do País. Informou que 

nesta data, às dezessete e trinta horas, terão manifestação sobre o transporte coletivo na cidade, onde estudantes 

da UTFPR estão se mobilizando em passeata e ato para mostrar os descasos que a prefeitura e VCG tem feito 

com estudantes e trabalhadores usuários. Ressaltou que não houve estudo prévio para retirada de linhas, causando 

sofrimento às pessoas, com alunos atrasando para escola, e pessoas para seus trabalhos. Quando fala em 

transporte coletivo integrado, deseja que pessoas cheguem mais rapidamente aos locais que pretendem, havendo 

necessidade de conversar com quem vive a cidade. Estará enviando ofício à Comissão que está estudando a nova 

licitação do transporte coletivo, para vir até esta Casa para conversar sobre esse assunto, dizendo estar feliz pelo 

fato de existir comissão técnica para um novo contrato e deseja dialogar, considerando importante que se 

apresentem perante os Senhores Vereadores, para que a população fique sabendo o que a Prefeitura está 

pensando. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra 

para o dia onze 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 nove de maio de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 12 de maio de 2.022. 

 

Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

Estagiário do Setor Legislativo 
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