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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 13/06/2022 

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 (PV)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (UNIÃO 

BRASIL) 

  

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (UNIÃO BRASIL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO (AVANTE): Comenta que esteve em alguns locais da 

imprensa semana passada com relação aos projetos os quais estão na pauta e parabeniza a imprensa séria que 

coloca o que é o projeto, que fizeram projetos os quais pensou não serem polêmicos, que objetivavam proteger 

as crianças e para que a cidade continue organizada e ordeira, e que as crianças possam andar, e entrar em 

padarias com tranquilidade sem ver algo que seja vexatório, comenta sobre lei de própria autoria, a lei 11.603  

que instituiu no município o dia que celebra o Dia do Pastor Evangélico, homenageia todos os pastores e 

pastoras da cidade, comenta sobre a responsabilidade da atividade pastoral, que é um trabalho custoso e muitas 

vezes solitário, que prega e atua de forma discreta nos bastidores, atuando em diversas áreas e circunstancias, 

que as pessoas as quais o pastor cuida devem ser tratadas respeitosamente, comenta sobre as funções do Pastor 

que é em tempo integral, pode estar de manhã celebrando um casamento e a tarde um oficio fúnebre, que 

precisam da presença do Pastor para consolar e celebrar, que requer esforço, dedicação e renúncia, que o pastor 

deve sempre buscar apreender, e nunca esquecer de ouvir a voz de Deus e esse trabalho não é em vão por ser 

por Deus, que a igreja não poderia fechar durante a pandemia e a igreja foi constante para atender as pessoas 

que precisaram, concede parte ao vereador Léo Farmacêutico (PV), que homenageia os pastores e informa 

saber sobre a atividade pastoril que não possui tempo disponível e é justo que agradeçam pela vida dos pastores. 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=13/06/2022
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Com a palavra novamente o vereador Pastor Ezequiel (AVANTE), reforça homenagem e comenta que foi um 

dos primeiros atos feito em 2013 homenagear essas pessoas, que é árduo, mas é prazeroso, que o pastor serve 

as pessoas. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta que algumas coisas são resolvidas antes mesmo que se 

chegue ao executivo de tão grande o trabalho feito pelos pastores. Informa que hoje de manhã teve a felicidade 

de entregar um veículo que é emenda impositiva de sua autoria para projeto que andava esquecido na cidade, 

o projeto “Saúde Escolar”, que faz busca ativa de crianças com problemas psicológicos, oftalmológicos e de 

fonoaudiologia em toda rede escolar de Ponta Grossa, que esse projeto ficou esquecido e sucateado e estão 

fazendo que a prefeitura de um valor e estruture melhor o trabalho feito, que junto ao Secretário de Saúde 

entregaram o veículo que irá agilizar o trabalho, proporcionando mais tranquilidade e agilidade nessa busca 

ativa desempenhada todos os dias, que é um belíssimo trabalho porém pouca estrutura, dessa forma as emendas 

impositivas dos vereadores tem papel fundamental e importante, que busca corrigir erros, presentear projetos 

importantes que as vezes ficam sem estrutura, reforça felicidade de estar entregando esse veículo que fará um 

bem aos pais e a rede municipal de ensino, parabeniza a Secretaria de Saúde da cidade por estar se envolvendo 

e fazendo pagar a emenda que é de sua autoria. Comenta que esteve presente na Caravana da Catarata onde 

reuniu inúmeras pessoas em frente a Biblioteca Municipal que tiveram a oportunidade de estar fazendo seus 

exames ali e sendo encaminhados para a cirurgia, que tem muitos na fila, a maioria pessoas idosas, que é o 

estado agindo, que tem cobrado muito a questão da responsabilidade do estado principalmente referente as 

especialidades e continuarão cobrando, fazendo o papel fiscalizador do executivo municipal e o estadual, 

comenta possuir dificuldades por ter apenas dois representantes, o que deixa o município em condição difícil, 

que como vereadores estão próximo do povo e tem condição de trazer para a Tribuna para conhecimento de 

todos tudo que eles passam, que é o trabalho e que gosta de desenvolve-lo parabeniza a prefeitura por 

disponibilizar a estrutura para que o estado viesse, que tem outro previsto para amanhã e espera que as pessoas 

que precisam sejam chamadas, pede atenção do estado paras as demandas e que hoje atendeu uma senhora cujo 

o filho tem problemas neurológicos e o remédio receitado custa trezentos reais, e não consegue o remédio por 

possuir receita particular, que estão para cobrar, para alertar a população e o governo. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Informa que semana passada esteve fazendo uma visita para 

tratar de um tema na Fundação de Assistência Social, muito bem recebido pela Secretária Adriana e na saída 

do prédio da Fundação de Assistência Social, e algo o chamou atenção, uma  situação que merece atenção 

maior por parte da Casa e do Executivo, comenta que tem uma área de estacionamento que está sendo utilizada 

para guardar veículos que acredita que sejam inservíveis, que poderiam até serem consertados e utilizados no 

dia a dia na demanda do município, que os veículos não deveriam estar naquela situação, que aqueles veículos 

devem estar fazendo falta para atender a população, e se agora não estão mais sendo necessários seria 

importante que o mais rapidamente possível tomasse alguma providencia no sentido de fazer o leilão desses 

veículos, comenta que se preocupa saber que no momento de dificuldade e falta de orçamento ter veículos 

largados ocupando espaço que poderia estar sendo utilizado para estacionar os veículos normais, que irá 

verificar de que forma podem contribuir para que o patrimônio do município sejam dados destinações, leilões 

do que for inservível e utilizar o que puder, que fica preocupado com isso e irá se inteirar dessa situação, 

concede parte ao vereador Celso Cieslak (PRTB), informa que como vem muitos veículos, seja por emendas 

ou por doações, o pessoal não conserta os veículos, deixam lá, ou depenam os carros como acontecia no Parque 

de Maquinas ou vendem em leilões por bagatela, carros bons, que fica fácil, estragar o carro e deixar lá e 

repassar por leilão, daí o governador em época de eleição entrega carros novos e fica mais fácil pegar um carro 

novo ao invés de consertar o estragado, comenta que outros órgãos precisam de carros e esses poderiam ser 

doados. Com a palavra novamente o vereador Izaias Salustiano (PSB), informa que é uma preocupação com o 

patrimônio público, e que sabe a dificuldade de conseguir orçamento e se não usa deve ser leiloado, que quanto 

mais tempo espera, mais desvaloriza. Comenta sobre os artigos 29 a 31 da CF que trata da competência do 

vereador, que um dos principais papeis do vereador além de legislar e aprovar a Lei Orgânica do Município, é 
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fiscalizar por isso traz esses temas para a Casa e na  questão da legislação, obviamente que devem legislar 

assuntos de interesse local e dentro da competência para resolver e o fato do vereador protocolar um projeto de 

lei que muitas vezes é cobrado lá na base, necessariamente não quer dizer que será aprovado, que a população 

critica o vereador que protocola projetos sobre temas e as vezes até distorcendo o mérito do projeto, porém está 

dentro da competência ouvir a sociedade e a comunidade e trazer os temas para serem debatidos na Casa, e 

muitas vezes  uma forma de provocar o debate a respeito de determinado assunto é apresentando um projeto 

de lei e nesse sentido entende que alguns projetos são aprovados e que ficam sem aplicabilidade por conta da 

dificuldade do executivo de colocar a lei em efetividade, como as leis que falam sobre fiscalização, que sabem 

a dificuldade do município na fiscalização da cidade, quanto um projeto que trata de fiscalização acaba ficando 

esquecido, sem estrutura para poder atender, então deixa essa fala pois viram durante a semana muito 

questionamento a respeito de projetos de lei protocolado na Casa e que não é hora de falar do mérito do projeto, 

que a população não entende muito bem o papel do vereador e talvez precisem rever como estão levando o 

trabalho, comenta que devem entender que é uma prerrogativa do vereador fazer isso, que não estaria fazendo 

seu papel se não trouxesse as demandas da sociedade para ser debatidas na Casa, que todo debate é construtivo 

e que cada um atende e representa uma parcela da sociedade e que devem discutir os temas relevantes da 

sociedade e até aqueles que não são tão relevantes no momento. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 13/06/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DA VERADORA JOCE CANTO 

Projeto de Lei Ordinária nº 184/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor LUIZ EDUARDO PASTURZAK 

PARUCKER DA SILVA. 
Votação Nominal – Aprovado - 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 256/2021: 
Denomina de JOSÉ KANAWATE a via pública ainda sem denominação, conforme especifica. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 
Projeto de Lei Ordinária nº 300/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MARCILIO MIGUEL SCHUERZOSKI. 
Votação Nominal – Aprovado - 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA 
Projeto de Lei Ordinária nº 45/2022: 
Declara de utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃO CAMPOS GERAIS FUTSAL (ACGF), com sede 

nesta cidade. 
Votação Nominal – Aprovado - 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 90/2022: 

Altera a lei nº 14.159, de 21/12/2021, e a legislação correlata. 
Votação Nominal – Aprovado - 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 121/2022: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 70.000,00, e dá outras 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 131/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 80.000,00, e dá outras 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 
Projeto de Lei Ordinária nº 44/2022: 

Declara de utilidade pública municipal a Associação de Pais e Amigos da Ginástica Rítmica Desportiva de 

Ponta Grossa (APAG), com sede nesta cidade. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CECE    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 
Projeto de Lei Ordinária nº 47/2022: 
Denomina de AMBROSIO RODRIGUES GONÇALVES a Rua nº 10 do Loteamento Residencial Cidalta I, 

do Bairro Boa Vista, nesta cidade. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DOS VEREADORES JOCE CANTO E PAULO BALANSIN 
Projeto de Lei Ordinária nº 62/2022: 
Denomina de JOSÉ MARIO RODRIGUES MENDES a Rua 13 do Loteamento Jardim Imperial, no Bairro 

Cará-Cará. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 17 

Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

                         COSPTTMUA  - Favorável,   nos   termos    da    Emenda     de    Redação  
                                                    confeccionada pela CLJR 
Votação Nominal – Aprovado - 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções  
______________________________________________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  
  

MOÇÕES 

  

Nº 269/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Contabilista e Catequista Maria Inez Krasniak Santos, pelos relevantes serviços prestados ao 

município de Ponta Grossa/PR. 

  

Nº 270/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Professora Drª Simone Aparecida Dupla, da disciplina de Sociologia, pela idealização e realização 

do Projeto: "PODER POLÍTICO E CIDADANIA, com as turmas dos 3° anos do Ensino Médio e Ensino Médio 

Integrado do Colégio Estadual Presidente Kennedy - Ensino Fundamental e Médio; Colégio Estadual José 

Gomes do Amaral - Ensino Fundamental e Médio e Colégio Estadual Nossa Senhora Das Graças - Ensino 

Fundamental e Médio. 

  

Nº 271/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Diretor/Professor Alexandre Emrich Pinto Maia, pelo incentivo e participação no Projeto: "PODER 

POLÍTICO E CIDADANIA, da disciplina de Sociologia, com as turmas dos 3° anos do Ensino Médio e Ensino 

Médio Integrado do Colégio Estadual Presidente Kennedy - Ensino Fundamental e Médio. 

  

Nº 272/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida aos estudantes das turmas dos 3° anos do Ensino Médio e Ensino Médio Integrado do Colégio Estadual 

Presidente Kennedy - Ensino Fundamental e Médio; Colégio Estadual José Gomes do Amaral - Ensino 

Fundamental e Médio e Colégio Estadual Nossa Senhora Das Graças - Ensino Fundamental e Médio, pela 
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atuação e participação no Projeto: "PODER POLÍTICO E CIDADANIA, sobre a coordenação da Professora 

Drª Simone Aparecida Dupla, da disciplina de Sociologia. 

  

Nº 273/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida aos estudantes das turmas dos 3° anos do Ensino Médio Técnico, do Colégio Estadual Presidente 

Kennedy - Ensino Fundamental e Médio, pela participação  no Projeto: "PODER POLÍTICO E CIDADANIA, 

sob a coordenação da Professora Drª Simone Aparecida Dupla, da disciplina de Sociologia, e atuação na Sessão 

Ordinária Simulada. 

  

Nº 274/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Rádio Web streaming (H7 rádio Web) de Ponta Grossa,  devido ao excelente trabalho de 

comunicação Cristã realizado por ela, por meio dos sues diversos programas. A rádio é representada pelo Pastor 

Hélio José Barbosa, bem como pelos seus colaboradores.  

  

Nº 275/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

À Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Ponta Grossa, para que a Prefeitura, através das instâncias, 

estabeleça estudos no sentido de proibir, em toda a área do Município de Ponta Grossa, o plantio e a produção 

de mudas da espécie exótica Spathodea Campanulata, conforme anteprojeto de lei em anexo. 

  

Nº 276/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Paulo Ricardo de Oliveira Carvalho, Bruno Gonçalves Ferreira e Rafael Camilo da Costa da equipe 

GOE ALPHA da Guarda Municipal, pelos relevantes serviços prestados ao município de Ponta Grossa/PR. 

  

Nº 277/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

À Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Ponta Grossa, para que a Prefeitura, através das instâncias, 

estabeleça estudos no sentido de instituir a Política Municipal de Educação Ambiental e o Sistema de Educação 

Ambiental no Município de Ponta Grossa, conforme consta do anteprojeto abaixo. 

  

Nº 278/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

À Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Ponta Grossa, para que a Prefeitura, através das instâncias, 

estabeleça estudos no sentido de implantar o funcionamento em horário noturno dos Centros Municipais de 

Educação Infantil (CMEIs) mantidos pelo Poder Público Municipal, e Centros de Educação Infantil (CEIs) 

mantidos por entidades de caráter comunitário, em parceria com o Poder Público Municipal, conforme 

anteprojeto de lei em anexo. 

 Total de Moções Aprovadas – 10 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 7 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1301/2022 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar o concerto de boca de lobo, 

bem como realizar o desentupimento do bueiro localizado na rua Candido Borsato em frente ao CMEI Paulo 

Freire, Jardim Paraíso, Bairro  Uvaranas, nesta cidade.  

  

Nº 1302/2022 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, e também 

operação tapa buraco em especial da Rua Segismundo Romanowisk e de todas as demais ruas do Bairro Dom 

Pedro II Região do Contorno, na suas necessidades. 

  

Nº 1303/2022 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:Francisca Muller Bairro:  Jardim Manacás 

  

Nº 1304/2022 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: Araci Maciel Yurq trecho entre a Pedro Mezomo e Professor Fábio Fanuchi- Los Angeles 

  

Nº 1305/2022 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 feita operação tapa-buracos na Rua Tomazina e na Rua Teixeira Mendes, Uvaranas. 

  

Nº 1306/2022 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 na Rua Antonio Branco, Uvaranas.  

  

  

Nº 1307/2022 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 o corte de duas árvores que 

esta localizada na rua Ermelino de Leão n.º 1687, Bairro Olarias , nesta cidade.  

Nº 1308/2022 do Vereador DIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade para que seja feita uma lombada elevada na Av. Visconde de 

Taunay em frente ao Supermercado Atacadão bairro Contorno nesta cidade. 

  

Nº 1309/2022 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 

Jardim botânico em toda a sua extensão.  

  

Nº 1310/2022 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 objetivando cascalhamento, patrolamento, 

adequação e acessibilidade para a Rua Afonso Arinos, a partie do nº 116, até a intercessão com a Rua César 

Burlamaqui, situada no Bairro de Olarias. 

  

Nº 1311/2022 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 objetivando cascalhamento, patrolamento, 

adequação e acessibilidade para a Rua César Burlamaqui, situada no Bairro de Olarias. 

  

Nº 1312/2022 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 objetivando cascalhamento, patrolamento, 

adequação e acessibilidade Para a Rua Curitiba, trecho compreendido entre as Ruas André Mulaski e Teixeira 

de Macedo, no Bairro de Olarias. 

  

Nº 1313/2022 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 objetivando cascalhamento, patrolamento, 

adequação e acessibilidade na via lateral (a mesma não tem denominação) da Arauco do Brasil e LP Brasil 

Building Solutions, que faz ligação com as empresas Omya do Brasil, Palmeira Ambiental e Arprel Projetos e 

Montagens Elétricas e Apollo Transportes, localizada no Distrito Industrial de nossa cidade. 

  

Nº 1314/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

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

horários de transporte coletivo nos itinerários da Vila Romana, situada na Chapada, para Domingos e Feriados 

entre os horários de 06:45 e 08:05 (Saída do Terminal Nova Rússia) e 07:25 e 08:35 (Saída do Bairro).  

  

Nº 1315/2022 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, patrolamento, cascalhamento, adequação de galerias de águas 

pluviais, para a Rua São Josafat, trecho compreendido á partir da Rua Uraí até a Rua Porecatu, situadas no 

Bairro Santo Antonio 

  

Nº 1316/2022 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 realizar estudos de viabilidade de 
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implantar uma lombada na Avenida José Primor nas proximidades do número 563, próximo à “pracinha” do 

Núcleo David Federman, Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 1317/2022 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 iluminação adequada na Avenida Antonio Saad, sentido Santa Mônica ao Parque Nossa Senhora 

das Graças.  

  

Nº 1318/2022 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, patrolamento, cascalhamento, bem como estudos de 

viabilidade para aplicação de pavimentação asfáltica Para a Rua Murilo Monteiro Mendes, situada no bairro 

do Cará-Cará. 

  

Nº 1319/2022 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 imediata construção de piso tátil na 

Rua Jardim Botânico e Rua Lagoa Dourada, no Bairro Gralha Azul. Pois, de acordo com o senhor Laertes 

Antunes Lemes, deficiente visual, morador à rua Jardim Botânico e usuário assíduo da Rua Lagoa Dourada, 

sem esse piso especial, que lhe é de direito, o mesmo fica impossibilitado de se locomover de forma 

independente, com dificuldade, inclusive, de localizar o seu próprio endereço. 

  

Nº 1320/2022 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 uma Operação Tapa Buracos em 

toda a extensão da Rua Sertaneja, no Parque Auto Estrada, localizado no Bairro Contorno. 

  

Nº 1321/2022 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 uma Operação Tapa Buracos em 

toda a extensão da Rua Padre Roberto Bonk, na Colônia Dona Luiza, localizada no Bairro de Oficinas. 

  

Nº 1322/2022 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 inclusão no programa Municipal 

de Pavimentação Municipal, e a manutenção  do Bueiro e Patrolamento da Rua  FLAVIO DE ALMEIDA 

MARTINS frente ao numeral 1116 -  VILA CRISTINA. 

  

Nº 1323/2022 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 Pikunas nº 03 Boa Vista Cep 84100-00, nesta cidade. 
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Nº 1324/2022 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 adequada e o desassoreamento do arroio situado no final da Rua João Francisco Lopes, Vila Lina 

- Contorno. 

  

Nº 1325/2022 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, reparação e iluminação no Campo Society na Vila Santa Luzia.  

  

Nº 1326/2022 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 manilhamento na Rua Joaquim Meneleu de Almeida Torres, Olarias.  

  

Nº 1327/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, readequação em aplicação de pavimento asfáltico para a Rua  

Rua Joaquim Jurandyr Collares, situada no Jardim Europa. 

  

Nº 1328/2022 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, sinalização verticais e horizontais de identificação de 

preferencial para a Rua Raimundo Correa, situada no Jardim Europa 

  

Nº 1329/2022 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, remoção do local atual e posterior recolocação de nova 

lombada em outro ponto na Avenida José Primor, esta hoje situada em frente á Praça do David Federman. 

  

Nº 1330/2022 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 realizar estudos de viabilidade de 

implantar uma lombada na Avenida José Primor nas proximidades do número 772, próximo a um terreno baldio 

no Núcleo David Federman, Uvaranas, nesta cidade. 

Total de Indicações Aprovadas – 30 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 4 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 2 

Vereador Divo (PSD) - 1 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 4 
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Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 10 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 2 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 4 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 
______________________________________________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 10 de JUNHO de 2.022. 
  

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

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Informa que a Bíblia diz que tudo irá 

cooperar para o bem, agradece sobre o acolhimento dos moradores de rua, que já está  em funcionamento a Casa 

de Acolhimento Maria Isabel Ramos Wosgrau, das vinte horas as oito da manhã com capacidade para receber 

setenta moradores de rua, que a preocupação era que muitos moradores não aceitavam ir para um acolhimento 

por não ter lugar para bichos de estimação e viu um vídeo da Casa de Acolhimento onde possuía  camas para 

animais de estimação, que a Casa está próxima da Rodoviária. Agradece ao projeto Unidas que já está 

arrecadando cobertores e agasalhos para que sejam oferecidas a pessoas menos favorecidas, agradece tambem 

pelo final de semana a homenagem aos pastores evangélicos e que todos os pastores sejam abençoados e 

renovados pela força de Deus.  

VEREADOR GERALDO STOCCO (PV):  Comenta que falaram muito sobre o acolhimento dos moradores 

de rua e batalharam bastante para que Ponta Grossa tivesse um lugar fixo e que irão batalhar para que esse lugar 

permaneça, comenta que tem muita transição dos moradores de rua e graças a Deus a cidade não registrou óbito 

por conta do frio, agradece a Casa da Acolhida e o Melhor Viver que abriram as portas, que eram locais mais 

longe que não tinham muita adesão dos moradores e agora  no centro de Ponta Grossa na primeira noite tiveram 

vinte e cinco, que um local próximo onde estarão abrigados e isso é muito bom, que contam com a solidariedade 

das pessoas da cidade, povo acolhedor e que ajuda, que fica feliz com as pessoas da cidade que se dispõe a 

ajudar, parabeniza todos os envolvidos no trabalho, que lutaram para que essas pessoas a margem da cidade 

tenham um pouco de dignidade, que brigavam que isso acontecesse desde 2019, que hoje com o apoio de tanta 

gente a prefeitura acabou fazendo, comenta que falar das pessoas em vulnerabilidade é difícil é um tema muito 

amplo, que hoje tem uma ocupação no Andorinhas, pessoas que tambem estão a margem, que muitas coisas 

precisam ser feitas mas devem comemorar os pequenos e grandes avanços, sugere tentar profissionalizar as 

pessoas que estão lá tentando trazer essas pessoas a sociedade mais uma vez, que devem pensar em políticas 

públicas eficientes, que precisam ter empatia. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

Câmara Municipal de Ponta Grossa _ Ata da Sessão Ordinária (legislador.com.br) 

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA). 

               Aos treze dias do mês de junho 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=13/06/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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parte da Mesa dos Trabalhos os Vereadores Filipe Chociai - Vice Presidente e José Carlos S. Raad “Dr. Zeca” - 

Terceiro Secretário, se fazendo presentes, 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. Manifestaram-se em questão de ordem: Vereadores Missionária Adriana, tendo 

solicitado a palavra para cumprimentar a presença de sua colega de Ministério Pastora Marli da Silva, destacando 

sua atuação para evangelizar e ajudar as pessoas, com trabalho social maravilhoso, a qual recebeu moção de 

aplauso desta Casa, pelos onze anos de ministério na Igreja do Evangelho Quadrangular, estendendo a 

homenagem a sua família e amigos. Também utilizou da palavra o Vereador Pastor Ezequiel Bueno, 

parabenizando pela concessão da homenagem, referendando a passagem do Dia do Pastor Evangelho. Também 

endossou as palavras, o Senhor Presidente registrando a honra em conceder moção ou título de honraria a pessoas 

que dedicam parte de suas vidas para auxiliar o Poder Público no momento em que não consegue. A Pastora 

Marli foi aclamada com uma salva de palmas a pedido da Vereadora Missionária Adriana. Ainda solicitando 

questão de ordem, a Vereadora Josi do Coletivo, como mandato coletivo, deixou registrado menção ao Jornalista 

Bruno Pereira e Indigenista Dom Phillips, que desapareceram em missão no Amazonas, havendo indícios que 

os corpos tenham sidos encontrados, porém enquanto não sai notícia oficial, apenas tem a lamentar, onde gostaria 

que não fosse necessário solicitar um minuto de silêncio pelos mesmos. O Senhor Presidente também somou à 

manifestação, ressaltando que são mortes brutais que vem ocorrendo, onde tem que ser encontrada maneira para 

cessar esse tipo de situação. Em seguida foi procedida a leitura, pelo Vereador Secretário, do Expediente que se 

encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - 

Mensagem nº 65/22 (Projeto de Lei nº 168/22), autoriza o Poder Executivo a implantar no Município de Ponta 

Grossa o “Programa Moradia Legal”, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Of. nº 1026/22-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.239. Of. nº 1027/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.245. Of. nº 1050/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.237. Of. nº 1052/22-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.256. Of. nº 1059/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.262. Of. nº 

1060/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.263. Of. nº 1155/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 196/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1072/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 193/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1073/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 198/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1084/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 192/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1162/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 197/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 877/22-GP, em atendimento a Moção de 

Apelo nº 158/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 938/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1445/21, 

de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1077/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 194/22, 

de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1078/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 217/22, de autoria 

do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1080/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 234/22, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. nº 1087/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 200/22, de autoria do Vereador 

Julio Küller. Of. nº 1097/22-GP, em atendimento a Moção de Sugestão Legislativa nº 210/22, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. nº 1098/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 591/21, de autoria do Vereador 

Léo Farmacêutico. Of. nº 1100/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 1100/22, de autoria do Vereador 

Dr. Erick. Of. nº 1102/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 203/22, de autoria do Vereador Leandro 

Bianco. Of. nº 1109/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 608/21, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 

1114/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 220/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1116/22-

GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 225/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1118/22-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 174/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1119/22-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 649/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1120/22-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 551/21, de autoria dos Vereadores Divo e Filipe Chociai. Of. nº 1121/22-GP, 

em atendimento a Moção de Apelo nº 589/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1157/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 396/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1158/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 397/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1159/22-GP, em atendimento a Indicação nº 
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398/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1160/22-GP, em atendimento a Indicação nº 399/22, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1163/22-GP, em atendimento a Indicação nº 400/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1167/22-GP, em atendimento a Indicação nº 401/22, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 1168/22-GP, em atendimento a Indicação nº 402/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

1169/22-GP, em atendimento a Indicação nº 403/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1170/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 404/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1171/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 405/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1172/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

406/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1173/22-GP, em atendimento a Indicação nº 407/22, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1175/22-GP, em atendimento a Indicação nº 408/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1180/22-GP, em atendimento a Indicação nº 409/22, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 1181/22-GP, em atendimento a Indicação nº 410/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

1182/22-GP, em atendimento a Indicação nº 411/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1183/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 412/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1184/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 413/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1185/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

414/2, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1187/22-GP, em atendimento a Indicação nº 416/22, de 

autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1188/22-GP, em atendimento a Indicação nº 417/22, de autoria do 

Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1189/22-GP, em atendimento a Indicação nº 418/22, de autoria do Vereador 

Celso Cieslak. Of. nº 1190/22-GP, em atendimento a Indicação nº 419/22, de autoria do Vereador Leandro 

Bianco. Of. nº 1191/22-GP, em atendimento a Indicação nº 420/22, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. 

DO VEREADOR DR. ERICK - Projeto de Lei nº 166/22, denomina de Pedro Edmir Schila a via localizada na 

Vila Santa Luzia, Bairro Chapada. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Projeto de Lei nº 167/22, denomina de 

CYPRIANO LIMA DE ARAÚJO a Rua nº 20, do Loteamento GSP LIFE PONTA GROSSA, Bairro Cará-Cará, 

nesta cidade. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 169/22, denomina de OSVALDO JOSÉ 

LEMES, a Rua nº 33, do Loteamento Residencial Jardim Royal, situado no Bairro Neves, nesta cidade. DA 

MESA EXECUTIVA - Projeto de Lei nº 170/22, institui o Programa de Alimentação dos Trabalhadores do 

Poder Legislativo de Ponta Grossa. DOS VEREADORES DR. ERICK, EDE PIMENTEL, FILIPE CHOCIAI, 

GERALDO STOCCO, IZAIAS SALUSTIANO, JAIRTON DA FARMACIA, LEANDRO BIANCO e 

PASTOR EZEQUIEL BUENO, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth 

Silveira Schmidt, solicitando que seja realizada a prorrogação da concessão do Shopping Popular 

(Paraguaizinho) pelo período de 02 anos para que seja mantido o meio de renda das mais de 200 famílias que 

dependem do local direta ou indiretamente. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Sugestão 

Legislativa nº 280/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Ponta Grossa, para que a Prefeitura, 

através das instâncias, estabeleça estudos no sentido de implantar o Programa Creche do Idoso no Município de 

Ponta Grossa, conforme anteprojeto de lei em anexo. Moção de Apelo nº 281/22, à Excelentíssima Senhora 

Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione, junto aos órgãos competentes a imediata 

e significativa ampliação do número de cestas básicas fornecidas ao munícipes socialmente vulneráveis de Ponta 

Grossa. Moção de Aplauso nº 282/22, dirigida ao servidor municipal Luiz Eduardo Pleis, candidato a presidente 

eleito para a direção do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa, e extensiva a todos os 

demais integrantes da chapa vencedora do pleito eleitoral sindical e aos integrantes da Comissão Eleitoral 

Sindical. DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO - Moção de Aplauso nº 283/22, dirigida à Assistente Social 

Rose Siuta dos Santos, alocada no CRAS -  Jardim Paraiso, pelos serviços prestados à comunidade, atendendo 

mais de Oito mil familas daquela região. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Apelo nº 284/22, à 

Exma. Sra. Prefeita Municipal ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que determine aos departamentos 

competentes, a realização de estudos para o fim de elevar a remuneração dos profissionais da medicina que 

atendem na rede municipal de saúde. Moção de Aplauso nº 285/22, dirigida à KELLY MELINA BRITO CRM 

35.593, Doutora Graduada no Curso de Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e 

especializada em Psiquiatria pela Residência Médica de Psiquiatria da Secretaria Municipal de Saúde de São 

José dos Pinhais, tem como campo de atuação a Psiquiatria; atualmente é pós-graduanda em Terapia Cognitiva 

Comportamental do Instituto Paranaense de Terapia Cognitiva Comportamental. Atua como médica psiquiatra 

no CAPS-II da Fundação de Saúde da prefeitura municipal de Ponta Grossa. DO VEREADOR LÉO 
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FARMACÊUTICO - Moção de Apelo nº 286/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, 

Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando fiscalizar o cumprimento da Lei 14.064, de 13/10/2021, que promoveu 

alterações na Lei 12.854, de 04/08/2017. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Aplauso nº 287/22, 

dirigida ao Ministério Anrafael pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na cidade de 

Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 288/22, dirigida a Igreja Pentecostal Evangelho Puro pelo trabalho 

desenvolvido através da  expressão artística e cultural na cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 289/22, 

dirigida a Banda Tempo de adoração pelo trabalho desenvolvido através da  expressão artística e cultural na 

cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 290/22, dirigida a Banda Louvor Campeiro pelo trabalho 

desenvolvido através da expressão artística e cultural na cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 291/22, 

dirigida a Sacred Flow pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na cidade de Ponta 

Grossa. Moção de Aplauso nº 292/22, dirigida a Banda Caravana do Louvor pelo trabalho desenvolvido através 

da expressão artística e cultural na cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 293/22, dirigida ao Ministério 

Flow pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na cidade de Ponta Grossa. Moção de 

Aplauso nº 294/22, dirigida a Felipe Carvalho e Banda  pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística 

e cultural na cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 295/22, dirigida a Jonas Maurício e Banda  pelo 

trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 

296/22, dirigida a Banda FJU  pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na cidade de 

Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 297/22, dirigida a Ministério Caminho da Vida pelo trabalho desenvolvido 

através da expressão artística e cultural na cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 298/22, dirigida ao 

Grupo de Artes Tetelestai  pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na cidade de Ponta 

Grossa. Moção de Aplauso nº 299/22, dirigida ao Centro de tratamento Crer pelo trabalho desenvolvido através 

da expressão artística e cultural na cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 300/22, dirigida ao Grupo 

KADESH  pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na cidade de Ponta Grossa. Moção 

de Aplauso nº 301/22, dirigida ao Grupo Essência da Adoração pelo trabalho desenvolvido através da expressão 

artística e cultural na cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 302/22, dirigida a Jéssica Mayra pelo 

trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 

303/22, dirigida a Adorart  pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na cidade de Ponta 

Grossa. Moção de Aplauso nº 304/22, dirigida a Gislaine e Maria Eduarda pelo trabalho desenvolvido através 

da expressão artística e cultural na cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 305/22, dirigida ao Projeto 

Uniforça  formado por jovens voluntários que se dedicam a prestar auxílio em eventos e apoio social em situações 

catastróficas. Finda a leitura do expediente, o Senhor Presidente informou que na data da sexta-feira última, a 

Mesa Executiva, através da presidência solicitou para que os estagiários desta Casa permanecessem em suas 

residências, sem prejuízo de sua remuneração, trabalhando via Home Office, devido haver sido registradas 

algumas contaminações pela COVID-19, mesmo sabendo do avanço das vacinas, porém com a continuação da 

contaminação, dado ao quadro reduzido de servidores, optou por ter a utilização novamente de máscaras no local 

interno, como precaução. Dando início à COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, se manifestaram: VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO: Iniciou parabenizando a imprensa séria que divulga projetos de interesse, 

fazendo menção aos mesmos, esperando que possam contribuir para com a cidade no sentido de continuar 

organizada, ordeira e que as crianças possam circular nas praças e outros locais com tranqüilidade, sem defrontar 

com situações vexatórias. Falou sobre a Lei nº 11.603, alvo de projeto de sua autoria aprovado nesta Casa, que 

realizou em seu primeiro ano de mandato, a qual instituiu no Município o Dia do Pastor Evangélico, comemorado 

na data anterior, onde estendeu a todos os pastores, pastoras, as denominações, dirigindo abraço à sua esposa 

Pastora Miriane, estendendo a todas que fazem suas pregações na cidade. Destacou texto da Palavra de Deus, da 

Segunda Carta de Paulo ao Discípulo Timóteo, Capítulo 3, versículo 1 e 2, “essa afirmação é digna de confiança, 

se alguém deseja ser Bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois que o bispo seja irrepreensível, Senhores 

Vereadores, Senhoras Vereadoras. Assim tem que ser um bom pastor, irrepreensível, marido de uma só mulher, 

sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar”. Destacou, também outras tarefas próprias do ofício 

pastoral, como casamento, apresentação de crianças, Santa Ceia e até mesmo ofício fúnebre. Disse que para 

exercer essa função é exigido disponibilidade 24 horas por dia. Somou em aparte o Vereador Léo Farmacêutico, 
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para também homenagear aos pastores, principalmente na pessoa de Percy Fontoura e demais, dizendo ser 

sabedor da grande verdade que o orador está expondo, onde não tem tempo, estando vinte e quatro horas à 

disposição, nada mais justo que agradecer pela vida das pastoras e pastores, deixando registrada sua homenagem. 

VEREADOR JULIO KÜLLER: Referendou o trabalho realizado pelas pastoras e pastores da cidade, 

conhecendo muitas vezes a realidade dos necessitados, contemplando até melhor que a própria assistência social, 

onde muitas coisas são resolvidas antes mesmo que se chegue ao Executivo e Secretaria da Família, devido a 

dimensão com que é realizado, parabenizando a Vereadora Pastora Missionária e pastores da Casa, pelo nobre 

ofício. Relatou que na data de hoje entregou um veículo alvo de emenda impositiva de sua autoria para projeto 

então esquecido na cidade, que chama de “saúde escolar”, o qual faz busca ativa de crianças com problemas 

psicológicos, oftalmológicos e de fonoaudiologia, também em toda a rede escolar do Município, o qual ficou 

sucateado no mandato anterior, retirando profissionais e agora está fazendo com que a prefeitura possa estar 

estruturando melor esse trabalho realizado, capitaneado pela Rosana, o qual é exercido a mais de trinta e dois 

anos na cidade. Parabenizou-a assim como sua equipe, citando a referida emenda no valor de quarenta mil reais, 

que virá agilizar esse trabalho. Nesse sentido comentou a respeito do papel importante das emendas impositivas 

desta Casa, dizendo que busca corrigir erros, presentear projetos importantes para a cidade que muitas vezes 

ficam sem estrutura. Também comentou que nesta data, esteve presente na “Caravana da Catarata”, onde se 

reuniram pessoas em frente à Biblioteca Pública Municipal para realizar exames e receberem encaminhamentos 

para as devidas cirurgias. Destacou que isso não é papel da prefeitura, mas do estado agindo, onde tem cobrado 

muito essa responsabilidade na questão das especialidades, e que aguarda ansiosamente por esse mutirão que 

possa trazer oftalmo, neuro, dermatologista a toda a população, informando que irá continuar cobrando 

fiscalizando tanto o Executivo Municipal quanto o estadual, salientando que a cidade conta com dois deputados 

estaduais, enquanto cidades do mesmo porte contabilizam cinco. Parabenizou a prefeitura por disponibilizar toda 

estrutura para que o estado viesse fazer todos esses exames que irão levar muitas pessoas para cirurgia de 

cataratas. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Relatou sua visita semana passada, para tratar de tema na 

Fundação de Assistência Social, onde foi bem recebido pela Secretária e na saída do prédio chamou atenção 

situação que merece atenção desta Casa e do Executivo, onde existe área de estacionamento que está sendo 

utilizada para guardar veículos que acredita serem inservíveis, dos quais entende que poderiam ser reparados, 

considerando pela sua aparência serem razoavelmente novos, entendendo que devem estar fazendo falta para 

atender a população - ou então transformá-los os mesmos em recurso para os cofres públicos através de leilão. 

Irá verificar de que maneira pode contribuir para que não somente da Fundação de Assistência Social, como 

veículos de outros órgãos possam ser dados destinação. Usou de aparte Vereador Celso Cieslak, ressaltando que 

como vem muito veículos através do estado e emendas impositivas, os mesmos não são consertados, ou são 

depenados, ou então fazem leilão, vendendo por um valor aquém. Seguindo, Vereador Izaias, Também falou a 

respeito dos arts. 19 a 31 da CF que dispõem sobre a competência do vereador, um dos principais papéis, além 

de legislar, aprovar a LOM é também fiscalizar, sendo motivo que traz esses temas para a casa. Na questão da 

legislação, disse que obviamente tem que legislar interesses locais, aquilo que está dentro de sua competência. 

Ressaltou o fato de muitas vezes vereador protocolar projeto de lei, onde é cobrado por parte da comunidade que 

representa, não quer dizer que irá ser aprovado, em que a população muitas vezes critica, as vezes até distorcendo 

o mérito da matéria a razão de ter sido protocolada, porém está dentro de suas competências ouvir a sociedade e 

trazer os temas para serem debatidos casa, onde muitas vezes, uma forma de provocar é apresentando projeto de 

lei e nesse sentido, chamou atenção às leis que tratam de fiscalização, onde todo o projeto nesse sentido acaba 

numa letra morta. Não havendo mais vereadores inscritos, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 184/21 (Vereadora Joce Canto), concede Título de Cidadão Honorário de 

Ponta Grossa ao Senhor LUIZ EDUARDO PASTURZAK PARUCKER DA 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, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. 

PROJETO DE LEI Nº 256/21 (Vereadora Josi do Coletivo), denomina de JOSÉ KANAWATE a via pública 

ainda sem denominação, conforme especifica: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 300/21 (Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MARCILIO MIGUEL 
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SCHUERZOSKI: 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, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, 

Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 45/22 (Vereador José Carlos S. Raad - Dr. Zeca), 

declara de utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃO CAMPOS GERAIS FUTSAL (ACGF), com sede nesta 

cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 90/22 (Poder Executivo), altera a Lei nº 14.159, de 21/12/2021, e 

a legislação correlata: 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, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, 

Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 121/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder 

Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 70.000,00, e dá outras providências: APROVADO, 

com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede 

Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 

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

Balansin. Foi aprovado o pedido verbal da Vereadora Joce Canto, ficando justificadas suas ausências nas 

votações dos Projetos de Lei nºs 184/21, 256/21, 300/21, 45/22, 90/22 e 121/22. PROJETO DE LEI Nº 

131/22(Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 

80.000,00, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 

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

Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, 

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO 

DE LEI Nº 44/22 (Vereador Geraldo Stocco), declara de utilidade pública municipal a Associação de Pais e 

Amigos da Ginástica Rítmica Desportiva de Ponta Grossa (APAG), com sede nesta cidade: APROVADO. 

PROJETO DE LEI Nº 47/22 (Vereador Leandro Bianco), denomina de AMBROSIO RODRIGUES 

GONÇALVES a Rua nº 10 do Loteamento Residencial Cidalta I, do Bairro Boa Vista, nesta cidade: 

APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 62/22 (Vereadores Joce Canto e Pualo Balansin), denomina de JOSÉ 

MARIO RODRIGUES MENDES a Rua 13 do Loteamento Jardim Imperial, no Bairro Cará-Cará: APROVADO, 

nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Foi aprovada 

a solicitação verbal do Vereador Léo Farmacêutico, ficando justificada sua ausência na votação da Emenda de 

Redação em tela. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 269/22, do Vereador Jairton 

da Farmácia; 270, 271, 272, 273, 275, 277, 278/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 274/22, do Vereador Leandro 

Bianco; 276/22, do Vereador Jairton da Farmácia. Foi aprovada a solicitação verbal do Vereador Leandro 

Bianco, ficando justificada sua ausência nas votações das moções. O Vereador Felipe Passos ainda registrou seu 

voto favorável de forma verbal à Moção nº 278/22, em razão de apresentar falha no sistema digital. AINDA EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Indicações nºs 1301, 1307/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 

1302, 1303, 1304, 1322/22, do Vereador Izaias Salustiano; 1305, 1306/22, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 

1308/22, do Vereador Divo; 1309, 1319, 1320, 1321/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 1310, 1311, 1312, 1313, 

1314, 1315, 1318, 1327, 1328, 1329/22, da Vereadora Missionária Adriana; 1316, 1330/22, do Vereador Filipe 

Chociai; 1317, 1324, 1325, 1326/22, da Vereadora Joce Canto; 1323/22, do Vereador Ede Pimentel. Finda a 

votação da Ordem do Dia, foi aberto espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE: VEREADORA MISSIONÁRIA 

ADRIANA: Para encaminhar seu recado àqueles que se encontram preocupados em face à situação, citando que 

a Bíblia Sagrada diz que tudo irá cooperar para o bem, tudo está no comando de Deus. Agradeceu por notícia, 

tendo citado em Plenário algumas vezes e já utilizou da fala para declarar sua posição a respeito do acolhimento 

de moradores de rua, onde teve a grata satisfação de perceber, estando divulgado via internet, a Casa de 

Acolhimento Maria Isabel Ramos Wosgrau, aberta das vinte horas às oito da manhã, com capacidade para 

receber setenta moradores de rua, onde sua preocupação residia em razão que muitos não aceitavam ser acolhidos 

nesses lugares em dias de inverno, por conta de não querer se afastar de seus animais de estimação, onde percebeu 

no vídeo da referida Casa em funcionamento com camas, cobertores, kit de higiene, acolhimento de equipe e ao 

lado caminha para esses animais de estimação, ficando contente, a qual fica localizada na Rua Barão de Teffé 

com Generoso Marques dos Santos, próximo à Rodoviária. Agradeceu pelo desenvolvimento do “projeto 
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unidas”, o qual está arrecadando cobertores, agasalhos e colocando à disposição das pessoas menos favorecidas, 

pedindo bênçãos de Deus a todos que fazem o bem. Também agradeceu pela homenagem nesse fim de semana 

aos pastores evangélicos, hoje com esta casa homenageando a Pastora Marli da Igreja Quadrangular e estendendo 

a todas as pastoras, pastores que estão à frente do trabalho, desejando que sejam renovados pela força de Deus. 

VEREADOR GERALDO STOCCO: Para endossar as palavras da Vereadora Missionária Adriana, sobre 

acolhimento dos moradores de rua, onde batalhou muito com outras pessoas para que Ponta Grossa tivesse lugar 

para acolhê-los enquanto perdurasse o frio, onde lutará ainda para que não se restrinja somente nos dias de 

inverno, mas que fique ali, citando haver muita transição de moradores de rua, agradecendo pela Casa da 

Acolhida, Melhor Viver, porém por ser local longe não tinha muita adesão dos moradores e agora com esse novo 

local, no centro da cidade, onde estarão abrigados, conta com a bondade das pessoas acolhedoras para levarem 

doações, agradecendo a todas e todos que estão envolvidos. Informou que desde 2.019, onde pediu a abertura 

dos ginásios, sempre foi sua idéia fomentar o debate, levantar o tema para ajudar essas pessoas. Fez menção à 

ocupação nas proximidades do Núcleo Rio Verde, o Andorinhas, ressaltando pessoas que também estão à 

margem, onde muita coisa tem que ser feita, precisando elencar a Agência do Trabalhador para levar cursos 

técnicos, tentar profissionalizar, verificar se possuem documentação, buscando trazer essa população novamente 

à sociedade e não somente taxar, multar e mandá-las embora. Manifestando-se em Questão de Ordem, o 

Vereador Celso Cieslak lembrou que no dia de amanhã ocorrerá no Plenário desta Casa as oitivas da CPI DA 

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

próxima para o dia quinze do mês em curso, cuja 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 treze de junho de dois mil e 

vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 20 de junho de 2.022. 

 

Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

Estagiário do Setor Legislativo 

 


