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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 22/06/2022 

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) AUSENCIA JUSTIFICADA  AUSENCIA JUSTIFICADA 

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PV)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB) AUSENCIA JUSTIFICADA  AUSENCIA JUSTIFICADA 

JAIRTON DA FARMÁCIA (UNIÃO 

BRASIL) 

  

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (UNIÃO BRASIL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

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

Municipal de Ponta Grossa. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Fala sobre vila que está a dez ou quinze quadras da 

prefeitura que é o Parque Auto Estrada, que na segunda-feira esteve conversando com a população em nome 

do mandato coletivo e encontrou a dona Terezinha que passou um histórico muito bacana da vila, que o Parque 

Auto Estrada é uma das ocupações mais antigas de Ponta Grossa, que ali tem muitos trabalhadores que se 

consideram privilegiados por estarem perto do centro, mas parte do Parque Auto Estrada está abandonado e 

“coincidentemente” as ruas que não foram asfaltadas, quatro ruas, são das famílias mais carentes, a dona 

Terezinha catadora de reciclável informou que não tem mais como sair com seu carrinho de reciclável de casa, 

que observou a rua e não sabia se era uma rua ou se era extensão do barranco, então desceu e tem outras ruas, 

inclusive filmou um carro tentando subir com muita dificuldade e nem estava chovendo, que vê como 

vereadores devem se colocar no lugar dessas pessoas, comenta sobre o que é para uma família ter que deixar o 

carro na rua asfaltada de cima e descer a pé com as compras, fala também sobre o perigo e riscos que correm 

de acidente e atropelamento naquelas ruas, na rua de cima toda esburacada, então pensa o que os leva como 

poder público, o qual fazem parte por propor leis e fiscalizar, a fechar os olhos para tamanho abandono de uma 

vila tão valorosa como o Parque Auto Estrada, com uma história tão bacana, comenta que o centro municipal 

e a associação de moradores não tem telhado, que roubaram as portas e as janelas, questiona como podem ver 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=22/06/2022
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isso como normal, que foi informado que  havia oficinas e vida na Associação de Moradores, que acabou tudo, 

não tem telhado e questiona como podem não enxergar isso como um absurdo, comenta que estão enfrentando 

problemas seríssimos de saúde no município, porem questiona se a qualidade de vida das pessoas também não 

e estão interferindo nisso, se os cursos, oficinas e cuidados de saúde não estariam também contribuindo com a 

saúde do município, fala sobre se colocar no lugar deles, que quando se colocarem irão agir e exigir, que essas 

famílias precisam de ruas, que não podem trafegar por extensões de barrancos, isso é um absurdo, comenta que 

uma senhora de mais de sessenta anos puxando um carrinho por uma extensão de barranco, comenta que a 

senhora tem um carro mas que este tem que ficar na rua de cima asfaltada, que não adianta nem ter garagem 

pois o carro não chega na casa, que a muito mais de dez anos que estão nessa situação, que desencadeia 

violência e daí todos que estão na vila não prestam, que devem enxergar todas essas famílias abandonadas 

como famílias que precisam de seu olhar, assim como as famílias  do Jardim Carvalho, Jardim América e 

Centro, que devem parar de achar que é normal essas famílias morarem em locais intransitáveis, que enquanto 

vereadores devem se despir de ideias que um dia alguém vai resolver pois cabe aos vereadores para resolver, 

que foram eleitos e é constitucional que toda a família deve viver de forma digna, e parar de achar que essas 

vilas abandonadas são refúgios de bandidos e são poucos os bandidos ali dentro, que não apenas ali que tem 

bandidos com ou sem colarinho branco. Comenta que bandido tem em toda parte e reforça reflexão sobre o 

que estão fazendo como vereadores pela dignidade das famílias. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PV): Comenta que tem dois temas para falar referente a educação do 

país, do município e estado, sobre o município pede para que as comissões possam fazer os pareceres de um 

projeto de lei de sua autoria que já foi aprovado na Casa no mandato passado e o ex-prefeito Marcelo Rangel 

vetou, que podem discutir mas é sobre a gratuidade para estudantes para cursinho popular de vestibular, que os 

estudantes do município já tem o direito a meia passagem, que essas pessoas também são estudantes e também 

tem dificuldades e estão ali a noite enfrentando um cursinho para posteriormente fazer a prova para vestibular, 

reforça que esse projeto já foi aprovado no mandato passado por todos os vereadores, porém infelizmente o ex-

prefeito vetou e a Câmara aceitou o veto, pede para que se discuta o projeto e que levantará esse tema mais 

uma vez na discussão do Projeto de Lei n.º 122 salvo engano, para falar mais sobre esses recursos advindos do 

trânsito do município. Informa que tiveram hoje um ex-ministro da educação preso pela Policia Federal, ex-

ministro que o próprio Bolsonaro falou que “colocaria a cara no fogo por ele”, foi preso, tráfico de influência, 

corrupção na educação, mais uma prova que esse governo não defende a família, nossa cidade e o nosso país, 

que quem defende não ataca a educação e as instituições, pelo contrário defende, não gasta milhões de reais 

em remédios ineficazes e ai por diante, lamenta profundamente e não queriam que isso acontecesse, porém, 

investigações deflagaram um esquema absurdo de corrupção lá no Ministério da Educação e lamentam isso e 

esperam que as investigações prossigam e punam os responsáveis por isso. Comenta que tem visitado alguns 

colégios estaduais como sempre fizeram desde o início do mandato, lá em 2017, que vão e conversam, e hoje 

tem alguns colégios que já visitaram, já destinaram recursos e esses colégios estão enfrentando um problema 

muito sério de uma empresa que venceu uma licitação no Paraná inteiro para reformar quarenta e quatro 

colégios, e três obras em Ponta Grossa e outras em outras cidades estão atrasadíssimas, o Colégio Elias da 

Rocha vai entregar, a empresa está tentando, amanhã vence o prazo, estão entregando as obras com 6% das 

obras concluídas, uma empresa que ninguém conhecia venceu a licitação, mas não teve fiscalização nenhuma 

do governo do estado, não teve fiscalização se não a situação não chegaria nesse ponto, que no Colégio Elias 

da Rocha eles venceram a licitação para reformar banheiros, laboratório de ciências e tudo mais, foi com a 

promessa de fecharem o banheiro antigo e abrirem o novo e ainda não aconteceu, fizeram muito mal feito esses 

trabalhos, uma situação muito difícil, que o Colégio Linda Bacila está sofrendo com isso também, a Professor 

Colares também, obras inacabadas, não sabem se tem algum caso errado, se foi desviado algo, mas sabem que 

a empresa não cumpriu com seu contrato e a fiscalização do estado não fez nada com relação a isso, lamenta 

que é sempre assim, entra governo, sai governo e a educação continua sofrendo, não bastasse o que aconteceu 

no governo do Beto Richa com todo o caos na educação, saiu, vieram outras pessoas e ainda assim falta 

fiscalização, lamenta profundamente e defende que precisam mudar a história da educação no estado, que 

precisam de fiscalização de verdade, seria, para que isso não venha a ocorrer e as escolas recebam o que é delas 
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por direito. Comenta que estarão mais uma vez enviando ofícios e requerimentos e estão juntando documentos 

para fazer denúncias, que não dá para ficar desse jeito que a educação do estado merece muito mais. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Comenta que tem algumas coisas acontecendo no estado 

do Paraná, defende ser a favor da liberdade religiosa e que todos sabem o por que esta diz isso, que em alguns 

lugares estão acontecendo algumas coisas as quais não concorda, e alguns dias atras foi duramente criticado 

pela defesa dos valores cristãos e da família ao qual carrega desde o dia que entrou na Casa de leis e também 

quando estava na ativa da polícia sempre foi a favor da liberdade religiosa e o respeito com todas as pessoas e 

suas religiões, comenta não concordar com muitas coisas que tem acontecido, algumas na cidade, comenta que 

continuará criando leis para garantir e assegurar em Ponta Grossa esse direito. Comenta que ontem foi o 

nonagésimo nono aniversario do 13 BIB uma das maiores potências militares do Brasil que conta com cinco 

companhias, unidade que faz parte da história da cidade e que acredita ser o mais importante do Brasil, 

parabeniza todos os militares e os veteranos que passaram pelo 13 BIB, que nunca esquecerão e sempre terão 

em memória tudo que passaram e que fizeram, reforça respeito da Casa de leis e é reconhecido no país inteiro. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta sobre o reflexo do fechamento do Hospital Municipal 

Amadeu Puppi, que mais uma vez vem trazendo reflexos e a precarização para os servidores, dessa vez para 

servidores muito importantes para a população na questão da saúde, que são os motoristas de ambulância, que 

teve acesso através desses servidores que nos próximos dias esses servidores que hoje estão trabalhando na 

antiga ala branca do Hospital Municipal serão colocados em contêiner junto a prefeitura municipal num 

estacionamento onde eram colocados os micro ônibus da educação, que isso traz a precarização desses 

servidores que são tão importantes para a saúde, transportam os pacientes, precisam de um lugar digno para 

trabalhar, e serão colocados em um contêiner, comenta sobre quando o IML foi colocado em um contêiner e 

ficou em uma situação muito difícil e é o que acontecera com os servidores sendo colocados em um contêiner 

no estacionamento na prefeitura, servidores que transportam pacientes diariamente, situação muito difícil, e só 

precisam de uma pequena sala, de uma salinha para descansar entre uma viagem e outra, faz reivindicação para 

que esses funcionários não sejam colocados em um contêiner, inclusive existe uma resolução norma 

regulamentadora número 18, que proíbe o uso de contêineres de transporte de cargas na nova área de vivencia, 

seja alijamento, vestiário, escritórios de obras entre outros, isso por esses contêineres serem reaproveitados e 

por possuírem produtos químicos e radioativos que podem contaminar as pessoas nesses espaços de vivencia, 

reforça pedido a prefeitura. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Ausência justificada. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Comenta sobre uma notícia sobre uma matéria 

com o seguinte título “Governo Bolsonaro reafirma combate a corrupção e auxilia Policia Federal em 

investigação contra ex-ministro", no governo do PT tinham prisões em grande escala, quadrilhas inteiras que 

eram presas ou denunciadas, que o governo está apoiando essa investigação e o culpado se houver deve ser 

punido, comenta sobre ações do governo municipal, e quer responder a vereadora Josi do Coletivo (PSOL) 

sobre o Parque Auto Estrada, comenta que já pleiteou melhorias naquela região, soube de outros vereadores 

que visitaram, que conversaram com o secretario Henrique e já tem um projeto para aquela região, mais tardar 

no início do ano será feito o asfalto naquela região e uma ponte para automóveis, comenta que irá citar ações 

importantes do governo municipal pois alguns usam a Tribuna apenas para difamar, e que devem falar das boas 

ações, como por exemplo a Casa da Mulher que foi inaugurada esse ano e já tem atendido muitas mulheres, 

que tem feito um atendimento especializado, tem muitas secretarias envolvidas e foi inclusive sugestão da 

vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE), a qual é concedida a palavra e informa que foi uma das 

primeiras ações na Casa entendendo que a mulher agredida não precisasse caminhar de um lado para outro 

buscando recurso, que a Moção foi entendida e a votação foi unanime para que a mulher tivesse todo amparo 

e hoje é uma realidade, que é um sonho realizado em Ponta Grossa, com a palavra novamente o vereador 

Leandro Bianco (REPUBLICANOS), comenta sobre o Albergue que inaugurou a poucos dias que já está à 

disposição dos moradores de rua principalmente nos dias mais frios, registra ações da Secretaria da Cultura 
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que tem feito diversos trabalhos que fomentam a cultura e o comercio na região, comenta sobre o investimento 

histórico do município que igual nunca houve, comenta que diversas ações foram realizadas para a melhoria 

da saúde embora não esteja como a população precisa e merece, que foi realizado o Comboio da Saúde que 

atendeu diversas pessoas com catarata, também já iniciou projeto da saúde infantil que tem levado atendimento 

as crianças da rede municipal, na educação diversas escolas sendo inauguradas e outras em processo de 

conclusão, bilhões investidos em educação no estado do Paraná e no país inclusive com a escola cívico militar, 

que tem contribuído muito uma iniciativa do presidente. Diversas ações no mercado da família, com melhorias 

e ampliação do serviço,  que domingo inaugura a ciclovia do Itaiacoca, parabeniza o excelente trabalho da 

Secretaria de Esportes, que tem que registrar as boas ações do governo de Ponta Grossa, que tem muitos 

problemas precisam ser resolvidos e ninguém pode dizer que a prefeita não tem disposição e coragem de fazer, 

obras que  ninguém teve coragem, que não aparece, que ontem conversou com a prefeita sobre galerias que 

estavam sendo construídas e disse a prefeita que muitos não fizeram isso pois são obras que não aparecem mas 

são fundamentais. Comenta visita que tiveram na Câmara, onde solicitaram alguns profissionais do colégio 

Adventista para que viessem a Câmara conhecer o trabalho legislativo, uma iniciativa nobre do colégio, para  

conhecer a política da cidade, parabeniza os vereadores de Curitiba que será votada em segunda discussão a 

cassação do vereador Renato que invadiu a igreja em Curitiba, e parabeniza os vereadores que votaram por 

essa cassação que as igrejas devem ser respeitadas independente da religião, põe o gabinete on-line 

leandrobianco.com.br a população pode apresentar demandas e entrar em contato com o mandato. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 22/06/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 156/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.023.899,24, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 36/2022: 
Altera a Lei nº 6.180, de 22/06/1999, conforme especifica. 
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Votação Nominal – Aprovado - 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 37/2022: 
Altera a Lei nº 9.603, 30/06/2008. 
Votação Nominal – Aprovado - 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR DR. ERICK 
Projeto de Lei Ordinária nº 81/2022: 
Institui a Semana Municipal do Combate ao Uso do Plástico. 
Votação Nominal – Aprovado - 15 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA 
Projeto de Lei Ordinária nº 96/2022: 
Declara de utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃO SOL - DOANDO AMOR, com sede nesta cidade. 
Votação Nominal – Aprovado - 15 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
DOS VEREADORES EDE PIMENTEL E LEANDRO BIANCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 98/2022: 
Denomina de VALMIR RODRIGUES DE MATOS a Rua nº 19 do Loteamento Residencial Cidalta I, do bairro 

Boa Vista, nesta cidade. 

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

_________________________________________________________________________ 
  
  
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 120/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 318.143,15, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 122/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 5.000,000,00, e dá outras 

providências. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

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

 

 

Pedido de vistas por 3 dias pelo vereador Geraldo Stocco (PV) Rejeitado - 4 Votos Favoráveis - 11 Votos 

Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 129/2022: 
Altera a Lei nº 13.736, de 04/06/2020. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 133/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 45.000,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 
Projeto de Lei Ordinária nº 155/2022: 

Denomina de JOSÉ NELSON LIMA DOS SANTOS a via pública municipal que  especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         COISPTTMUA  - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado - 14 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 161/2022: 
Acrescenta metas ao Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 -  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. 
  

PARECER:  CFOF     - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado - 15 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 313/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que gestione junto ao 

Governo do Estado, em especial junto a Secretaria da Segurança Pública e à Polícia Civil do Paraná, com o 

intuito de implantar no Município de Ponta Grossa, um Núcleo de Proteção à Pessoa Idosa com sede própria, 

ou Delegacia do Idoso, com funcionamento junto a um dos distritos policiais.  

Total de Moções Aprovadas – 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1364/2022 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 

aosdepartamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar patrolamento, 

cascalhamento e manutenção na rua Ângela Maria Caldas, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.  

Nº 1365/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da estrada na região de Barra Preta, Itaiacoca, nesta cidade.  

Nº 1366/2022 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 

Afonso Vicente, no Parque Auto Estrada, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1367/2022 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 

Vicente, Parque Auto Estrada, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1368/2022 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 

Terra Rica, no Parque Auto Estrada, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1369/2022 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 determine aos departamentos competentes da 

municipalidade, providências objetivando  
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a colocação de uma placa de proibido estacionar veículos que pesem mais de 4 toneladas, na Rua Professor 

Coelho e Souza, localizada no bairro Contorno. 

  

Nº 1370/2022 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 um Ponto de Ônibus 

na Rua João Henrique G. Stanislawczukinho Nº 170 -QD 14 - LT 313 CJ Recanto Verde  Cara - Cara  Cep - 

84034-028 nesta cidade. 

  

Nº 1371/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, melhorias em adequações de trafegabilidade em 

cascalhamento, patrolamento  e estudos de viabilidade técnica para implantação de pavimento asfáltico para a 

Rua Riacho São Miguel, esta localizada no bairro do Cará-Cará. 

  

Nº 1372/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, melhorias em adequações de trafegabilidade em 

cascalhamento, patrolamento  e estudos de viabilidade técnica para implantação de pavimento asfáltico para a 

Rua Santa Bárbara, esta localizada no bairro do Cará-Cará. 

  

Nº 1373/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, melhorias em adequações de trafegabilidade em 

cascalhamento, patrolamento  e estudos de viabilidade técnica para implantação de pavimento asfáltico para a 

Rua Invernadas, esta localizada no bairro do Cará-Cará. 

  

Nº 1374/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, melhorias em adequações de trafegabilidade em 

cascalhamento, patrolamento  e estudos de viabilidade técnica para implantação de pavimento asfáltico para a 

Rua Pousada, esta localizada no bairro do Cará-Cará. 

  

Nº 1375/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, melhorias em adequações de trafegabilidade em 

cascalhamento, patrolamento  e estudos de viabilidade técnica para implantação de pavimento asfáltico para a 

Rua Alfredo Hagemeyer, esta localizada no bairro de Olarias. 

  

Nº 1376/2022 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, operação para restauração do pavimento asfáltico ocasionado 

por formação de buraco na Rua Taumaturgo de Azevedo, meados do numeral 333, situada na Vila Cipa; 
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Nº 1377/2022 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, restauração de lombada existente na Rua Pinus, proximidades 

do portão da Escola Municipal Raul Pinheiro Machado no Bairro do Santa Paula. 

  

Nº 1378/2022 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 estudos 

técnicos para construção de um campo society no Jardim Planalto. 

  

Nº 1379/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o manilhamento, 

construção de galerias, patrolamento e aplicação de fresado na Rua Pinheiro, entre a Rua Pau Brasil e Rua 

Massaranduba, Vila Castanheira, Cará-Cará. 

  

Nº 1380/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o manilhamento, 

construção de galerias, patrolamento e aplicação de fresado na Rua Mogno, entre a Rua Pau Brasil e Rua 

Massaranduba, Vila Castanheira, Cará-Cará. 

  

Nº 1381/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando o manilhamento, 

construção de galerias, patrolamento e aplicação de fresado na Rua Massaranduba, entre a Rua Siqueira 

Campos e Rua Cedrilho, Vila Castanheira, Cará-Cará. 

  

Nº 1382/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências objetivando operação tapa buraco com 

o Asfaltruck na Avenida Rocha Pombo, Jardim Carvalho. 

Total de Indicações Aprovadas – 19 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 3 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 7 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PV) - 4 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 21 de JUNHO de 2.022. 
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Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                 Presidente                                                 1º Secretário 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta que o ratinho tem que acordar que faltam 192 dias para o 

100% de asfalto, que desejam o 100% e não adianta mandar migalhar que querem todas as ruas asfaltadas. 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Registra que  ontem esteve com a prefeita e alguns vereadores no San 

Martin onde anunciaram 100% de pavimentação para aquele bairro afastado da cidade e que  por muitos anos 

reivindicavam, e agora será totalmente pavimentada com um investimento gigantesco, anuncia que  junto ao 

vereador Filipe Chociai (PV) destinaram emendas parlamentares esse ano no valor de quinhentos mil reais e 

tambem destinaram para o orçamento do mês que vem mais quinhentos mil reais para a construção de um novo 

Posto de Saúde que atendera a região do San Martin e Lagoa Dourada que estão precisando muita de atenção de 

saúde, que a região cresceu muito, agradece a parceria.  

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que na segunda -feira foi feito por uma juíza, que 

uma das principais funções do estado é garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, sobretudo com as 

crianças vítimas de violência e o PSOL abomina a decisão e atos repugnantes e desumanos da juíza Joana Ribeiro 

Zimmer contra uma criança vítima de estupro com dez anos de idade, para quem não sabe dos fatos uma juíza 

impediu que uma menina com 11 anos recém completados realizasse um aborto após sofrer um estupro, que uma 

das maiores violências que uma mulher pode sofrer é um estupro, imagine uma criança que não vale menos que 

qualquer menino ou outra menina, questiona se a menina fosse a filha iria forçar que se levasse a diante a gestação 

vítima de um estupro, que o que se viu foi a vitimização de uma criança que foi coagida por aquela magistrada, 

que foi obrigada a responder perguntas extremamente preocupantes naquela situação, que ficou muito 

constrangida e sofreu novamente a violência agora por uma pessoa que representava o Estado, criança abalada 

que foi afastada da mãe para um abrigo para que a gravidez não fosse interrompida, um juiz não pode levar para 

suas decisões a sua visão de mundo que não pode estar acima da Constituição Federal, comenta que a criança 

não está protegida pelas pessoas que dizem que protegem crianças, que ela segue gravida correndo risco de uma  

ruptura uterina por não ter o corpo preparado entre outros, pela falta total de responsabilidade dessa juíza, que 

teve  a ousadia de tratar o estuprador com o termo pai, quando que uma criança de 11 anos será mãe que esse 

não é o papel da criança e esse estuprador deve ser punido, gravidez forçada é tortura , aborto mediante estupro 

é lei, e exigem que essa criança seja tratada de acordo com a lei, como criança e não desrespeitada como está 

sendo e que não vê ninguém defende-la, a não ser quem consegue compreender o que é ser estuprada e o que é 

ser uma criança sendo obrigada a ser mãe. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

(XVII LEGISLATURA). 

               Aos vinte e dois 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 parte da Mesa dos Trabalhos os Vereadores Filipe Chociai - Vice Presidente e José Carlos S. Raad 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=22/06/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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“Dr. Zeca” - Terceiro Secretário, com as ausências justificadas dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos e 

Izaias Salustiano, se fazendo presentes, Vereadores Missionária Adriana, Divo, Ede Pimentel, Geraldo Stocco, 

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. Manifestou-se em questão 

de Ordem, o Vereador Ede Pimentel, para cumprimentar e agradecer a presença de Luiz Artur Montes Ribeiro, 

junto com seus familiares, referendando haver contemplado o mesmo nesta data com Moção de Aplauso, 

ressaltando a homenagem prestada em razão dos dez livros publicados, sendo cinco voltados à educação, cinco 

de poesia, dizendo ainda que como artista visual, expõe seus trabalhos no Brasil e exterior com premiação tanto 

na literatura quanto nas artes, nascido nesta cidade, filho de família tradicional. Em seguia foi procedida pelo 

Vereador Primeiro Secretário, a leitura do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos trabalhos, constando 

do seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Mensagem nº 66/22 (Projeto de Lei nº 183/22), autoriza 

o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 6.112.075,55, e dá outras providências. 

Mensagem nº 67/22 (Projeto de Lei nº 184/22), altera a Lei nº 4.284, de 28/07/1989 e a Lei nº 13.345, de 

03/12/2018, conforme especifica. Mensagem nº 69/22 (Projeto de Lei nº 185/22), autoriza o Poder Executivo 

abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 90.000,00, e dá outras providências. Mensagem nº 70/22 

(Projeto de Lei nº 186/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 

274.600,00, e dá outras providências. Of. nº 1083/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 214/22, de autoria 

da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1166/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 213/22, de autoria da 

Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1206/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 212/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1246/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 220/22, de autoria do Vereador 

Felipe Passos. Of. nº 1201/22-GP, em atendimento a Indicação nº 425/22, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. nº 1204/22-GP, em atendimento a Indicação nº 429/22, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. nº 1205/22-GP, em atendimento a Indicação nº 430/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. nº 1203/22-GP, em atendimento a Indicação nº 428/22, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1202/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 426/22, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. DO VEREADOR 

DANIEL MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 178/22, promove alterações na Lei nº 4.616, de 09/11/2006, 

conforme especifica. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Projeto de Lei nº 179/22, declara Patrimônio 

Cultural Imaterial do Município de Ponta Grossa o Faxinal Sete Saltos de Baixo. Projeto de Lei nº 180/22, 

concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor JOEL LAROCCA JUNIOR. Projeto de Lei nº 

181/22, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor ROBERTO CARLOS 

FERENSOVICZ. Projeto de Lei nº 182/22, institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o “Dia da 

Economia Solidária”. DA MESA EXECUTIVA - Projeto de Lei nº 187/22, promove alterações na Lei nº 8.058, 

de 05/02/2005, conforme especifica. DO VEREADOR EDE PIMEENTEL - Moção de Aplauso nº 314/22, 

dirigida ao Sr. Luiz Fernando Cavazotti Proprietário da PG Veículos. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO 

- Moção de Aplauso nº 315/22, dirigida à estudante Fátima Koyo Lourenço, primeira representante dos povos 

originárias formada no Curso de Bacharel em Enfermagem pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Moção 

de Apelo nº 316/22, ao Excelentíssimo Governador do Estado do Paraná, para que Suas Excelências, no sentido 

de determinar aos órgãos competentes a imediata reabertura da Turma de espanhol instalada pelo Celem- Centro 

de Estudos de Línguas Estrangeiras Modernas junto ao Colégio Estadual Epaminondas Novaes Ribas, localizado 

na Vila Palmeirinha, nesta cidade de Ponta Grossa. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 

317/22, a ser encaminhada a Leticia Sachs Pordo, devido aos serviços como profissional de fisioterapia prestados 

à comunidade na cidade de Ponta Grossa. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 318/22, 

dirigida os alunos Alexandre Aurélio Barbosa, Mainara Cristina Schroeder, Nicolly Emanuely Veiga dos Santos, 

Russel Aslan e Vitor Henrique Schastalo, Professora Paola Clarinda Oniesko Bail, Diretora Alcileia Jakeline 

Felix da Silva do Colégio Estadual Senador Correia, de Ponta Grossa que receberam a 1º colocação da Secretaria 

de Segurança Publica do Paraná no Concurso Estadual de Produção de Material Audiovisual Sobre Drogas. DOS 

VEREADORES CELSO CIESLAK E FELIPE PASSOS - Moção de Apelo nº 319/22, ao Excelentíssimo Senhor 

SENADOR FLÁVIO JOSÉ ARNS, para que Sua Excelência gestione junto ao Poder Executivo Federal, na 

pessoa do EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DA EDUCAÇÃO VICTOR GODOY VEIGA no sentido 
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de deferimento do processo 23000.013586/2020-20 com referência no processo relacionado 

23000.003633/2022-99. Moção de Apelo nº 320/22, ao Excelentíssimo Senhor SENADOR ALVARO 

FERNANDES DIAS, para que Sua Excelência gestione junto ao Poder Executivo Federal, na pessoa do 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO DA EDUCAÇÃO VICTOR GODOY VEIGA no sentido de 

deferimento do processo 23000.013586/2020-20 com referência  no processo relacionado 23000.003633/2022-

99. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 321/22, a ser encaminhada a Alessandra Vieira Heinz, 

devido aos serviços prestados como fisioterapeuta na cidade de Ponta Grossa. DO VEREADOR IZAIAS 

SALUSTIANO - Moção de Aplauso nº 322/22, dirigida ao América Pontagrossense Futebol Clube, ao seu 

Presidente Paulo Roberto dos Santos, seu vice Presidente Lucinei Festa Freitas, aos demais integrantes da 

Diretoria, seus Colaboradores e todos os Associados, pelos 84 Anos de Fundação do Clube. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 323/22, a ser encaminhada à Armestrong Davis de Freitas 

por ter sido autor da canção dos veteranos do 13° BIB. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Requerimento nº 

254/22, requer, na forma regimental, seja justificada a sua ausência na presente sessão (22/06/2022) por estar 

em reunião com o Ministro da Educação Victor Godoy Veiga, em Brasília. Colocado o mesmo em discussão e 

votação, foi aprovado. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Requerimento nº 257/22, requer, com fundamento 

nas disposições regimentais, seja justificada a sua ausência na presente sessão (22/06/2022) por motivo de 

compromisso parlamentar com o Senhor Victor Godoy Veiga, Ministro da Educação em Brasília-DF. Colocado 

o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO - Requerimento nº 

259/22, requerendo para que seja justificada sua ausência na presente sessão (22/06/2022), por motivos 

parlamentares na Capital do Estado. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Finda a leitura 

do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADORA JOSI DO COLETIVO: 

Para falar a respeito do Parque Auto Estrada, o qual acredita estar a quinze quadras desta Casa de Leis, onde 

conversou com seus moradores, em nome do Mandato Coletivo, tendo recebido histórico referente ao local, 

como uma das ocupações mais antigas de Ponta Grossa, residindo muitas trabalhadoras e trabalhadores 

privilegiados por estarem perto da zona central, porém se encontra abandonado pelo Poder Público, em razão de 

parte de suas ruas estarem em precário estado de conservação. Assim, como vereadora e vereadores, disse que 

tem que se colocar no lugar das pessoas que encontram sérias dificuldades em chegar até suas casas, mesmo à 

pé, em função da rua ser uma extensão de barranco, chamando todos à reflexão, que os leva enquanto poder 

público a fechar os olhos para tamanho abandono de uma vila tão valorosa, como uma história bacana. Relatou 

que o Centro Municipal, Associação de Moradores não tem telhado, tendo sofrido vandalismos, clamando nesse 

sentido as atenções que se fazem necessárias. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para solicitar às comissões 

a celeridade na apresentação de pareceres a projeto de sua autoria, já aprovado no mandato passado, vetado pelo 

ex-prefeito municipal e aceito por esta Casa, o qual dispõe sobre gratuidade do transporte coletivo para alunos 

de cursinho popular de vestibular, considerando que os estudantes do município já contam com esse benefício, 

entendendo que essa classe também sofre dificuldades de locomoção. Levantou discussão ao Projeto de Lei nº 

122, sobre recursos advindos do trânsito no Município. Comentou a respeito da prisão do ex-ministro da 

educação, pela polícia federal, que o próprio Presidente da República falou que colocaria a cara no fogo pelo 

mesmo, o qual se envolveu em tráfico de influência e corrupção na educação, sendo mais uma prova que esse 

governo não sai em defesa da  família, a cidade o estado e o país e quem realmente defende, não ataca a educação 

e instituições. Lamenta pelo fato, esperando que as investigações prossigam e punam os responsáveis. Relatou 

que tem visitado colégios estaduais, como tem feito desde o início de seu mandato, hoje existem alguns do 

município que já visitou, tendo destinado recursos via Deputado Federal Aliel Machado, porém citou que os 

mesmos enfrentam problema sério em razão de empresa que venceu licitação no Paraná inteiro, para reformar 

quarenta e quatro colégios e três obras somente em Ponta Grossa e outras de outras cidades, estando 

atrasadíssimas. Assim, ressaltou o Colégio Elias da Rocha, onde a empresa estará entregando com seis por cento 

das obras concluídas, a qual ninguém conhecia, tendo vencido a licitação sem haver fiscalização do Governo do 

Estado. Também ressaltou os Colégio Linda Bacila e Professor Colares, os quais estão sofrendo com obras 

inacabadas. Estará nesse sentido, mais uma vez, encaminhando ofícios e requerimentos, juntando documentos 

para mais denúncias, dizendo que a educação do estado merece muito mais. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO: Iniciou manifestando seu posicionamento favorável à liberdade religiosa, lembrando que em alguns 
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lugares ocorrem manifestações que não concorda, saindo em defesa dos valores cristãos e da família, o qual 

carrega desde o início de seu mandato e mesmo enquanto atuava como Policial Militar, citando Art. 5º da 

Constituição Federal, mais especificamente o Inciso VI, que trata da inviolabilidade do culto religioso, mesmo 

assim está constituído como vereador eleito não concordando com muitas coisas que estão acontecendo. Irá 

continuar assim criando leis para garantir e assegurar em nossa cidade esses direitos. Lembrou que na data 

anterior, ocorreu o 99º aniversário do 13 BIB, parabenizando essa unidade militar, atribuindo ser uma das 

maiores potências militares a nível de Brasil, a qual conta com efetivo de cinco companhias, contendo mais de 

duzentos militares da ativa e mais de noventa viaturas blindadas de transportes, sendo uma unidade que faz parte 

da história de Ponta Grossa, crendo que essa é mais importante do Brasil, parabenizando a todos os militares, 

fazendo menção aos veteranos que por lá passaram, que sempre terão na memória. Encerrou pedindo bênçãos a 

essa magnífica força de segurança. VEREADORA JOCE CANTO: Comentou sobre o reflexo que vem sendo 

causado em razão do fechamento do Pronto Socorro Municipal, Hospital Amadeu Puppi que mais uma vez vem 

trazendo precarização aos servidores, dessa vez para os que são importantes para a população na questão da 

saúde, sendo os motoristas de ambulância, onde teve acesso através dos mesmos que nos próximos dias aqueles 

que estão trabalhando na antiga ala branca do referido hospital, serão colocados em contêiners junto à Prefeitura 

Municipal, em estacionamento em que ficavam guardados os micro-ônibus da Secretaria da Educação, 

destacando que precisam de lugar digno para trabalhar - apenas uma pequena sala para poderem descansar após 

uma viagem e outra. Recordou quando o IML foi colocado em um contêiner no Hospital Regional e por algum 

tempo ficou em situação difícil. Assim, deixou registrada sua reivindicação em prol dessa categoria de 

servidores, para que não sejam colocados em container, dizendo existir a norma regulamentadora nº 18 que 

proíbe o uso de contêiners de transporte de cargas na nova área de vivência, a partir de fevereiro de 2.022, seja 

alojamento, vestiário, escritório de obra etc. Clamou ainda esse pedido ao Líder do Governo nesta Casa, para 

que leve até a Senhora Prefeita Municipal. VEREADOR LEANDRO BIANCO: Comentou sobre notícia de site 

relevante do país, que tem matéria com o título “Governo Bolsonaro reafirma combate à corrupção e auxilia 

Polícia Federal em investigação contra o ex-ministro”, lembrando que na administração do PT, aconteciam 

prisões em grandes escalas, com quadrilhas inteiras denunciadas por corrupção, onde o governo está apoiando 

essas investigações com punição dos culpados. Citou ações do governo municipal, respondendo à Vereadora 

Josi do Coletivo, quando pleiteou em detrimento do Parque Auto Estrada, dizendo que também já reivindicou 

por melhorias, sabendo de outros vereadores que visitaram o local, como Júlio Küller, ressaltando haver 

procurado o Secretário Henrique, já tendo projeto para aquela região, com realização de asfaltamento já no 

começo do ano, e construção de ponte para ligar um lado ao outro proporcionando tráfego de automóveis, 

conforme garantiu aquele secretário. Citou outras ações importantes do governo municipal, das quais disse que 

alguns utilizam da Tribuna apenas para criticar, como a Casa da Mulher inaugurada esse ano tendo feito 

atendimentos especializados, a qual foi sugerida pela Vereadora Missionária Adriana, a parabenizando. Em 

aparte, a Vereadora Missionária Adriana lembrou que foi uma das primeiras ações suas como vereadora nesta 

Casa, entendendo que a mulher que sofreu agressões não precisasse ficar andando de um lado para outro 

buscando recursos e a sua moção foi atendida rapidamente, votada por unanimidade, hoje sendo uma realidade 

com a casa de apoio em questão. Retomando, Leandro citou a inauguração a poucos dias do albergue tão esperado 

pelo município, abrigando moradores de ruas nesses dias mais frios. Registrou ações da Secretaria de Cultura, 

através de Alberto Portugal, com trabalho em diversas feiras, fomentando o comércio também na região. Falou 

do investimento histórico em asfalto na cidade, como nunca houve, relatando que ontem esteve com vereadores 

e prefeita no San Martin, onde as obras foram iniciadas, em breve chegará a muitas outras regiões. Citou ainda 

diversas ações para melhoria da saúde, embora não estejam conforme a população precisa e merece, porém estão 

sendo tomadas, tendo certeza que irá melhorar essa situação, lembrando da realização do comboio da saúde, com 

atendimentos a duzentas pessoas que estavam na fila para exame de cataratas, à espera de cirurgia, já teve início 

do projeto da saúde infantil, levando atendimento às crianças das escolas municipais e outras já foram tomadas 

no sentido de melhorar a saúde no Município. Na educação, diversas escolas sendo inauguradas e outras que 

estão em processo de conclusão, bilhões investidos em educação no Estado do Paraná e no país, inclusive as 

escolas cívico-militares que tem contribuído muito na iniciativa do Presidente da República. Falou das melhorias 

no Mercado da Família, ampliando os serviços para a população. Recordou que no próximo domingo será 
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inaugurada a ciclovia que demanda até Itaiacoca, parabenizando também o Secretário de Esportes, Marcos Rauch 

que tem feito grande trabalho em Ponta Grossa. Nesse sentido, entende que ninguém pode dizer que a prefeita 

não tem disposição e coragem para fazer o que ninguém teve iniciativa. Registrou visita que teve na Casa, ontem, 

através de solicitação de alguns profissionais do Colégio Adventista para que alguns alunos aqui viessem 

conhecer o trabalho legislativo, onde estiveram juntos à Vereadora Missionária Adriana, Léo Farmacêutico e 

Ede Pimentel. Parabenizou aos vereadores de Curitiba, com a votação em segunda discussão a cassação do 

Vereador Renato Freitas, que invadiu igreja na Capital, acreditando que irá se repetir a votação, dizendo que 

todas as igrejas devem ser respeitadas, seja qual for a denominação e religião. Encerrou deixando à disposição 

da população seu gabinete on line através do site leandrobianco.com.br, onde a população pode apresentar 

demandas e entrar em contato com seu mandato. Manifestando-se em questão de ordem, o Vereador Dr. Erick 

relatou sobre o atendimento que prestou a um senhor de noventa e um anos, a pedido da família em sua 

residência, Ocacildo de Oliveira Palhano, acompanhando seus últimos momentos, dada a sua gravidade de saúde, 

não tendo aceitado ir a um hospital quando acionado o SAMU, preferindo entrar em óbito junto aos seus, 

manifestando nesta ocasião sua gratidão às pessoas de seu convívio, por ter confiado na sua pessoa durante os 

últimos momentos de vida. Nesta ocasião reivindicou um minuto de silêncio em homenagem póstuma, tendo 

sido concedido pelo Senhor Presidente. A Vereadora Missionária Adriana Solicitou a possibilidade da inclusão 

para votação do Projeto de Emenda à LOM nº 01/22. Finda a Comunicação Parlamentar, deu-se início à 

apreciação da ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO 

DE LEI Nº 156/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor 

de R$ 1.023.899,24, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo 

Stocco, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo 

Farmacêutico. Foi aprovada a solicitação verbal do Vereador Paulo Balansin, ficando justificada a sua ausência 

na votação da referida matéria. Ficam ainda registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 

Celso Cieslak, Felipe Passos e Izaias Salustiano. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 36/22 

(Poder Executivo), altera a Lei nº 6.180, de 22/06/1999, conforme especifica: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor 

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

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos e Izaias Salustiano. EM PROJETO DE LEI Nº 37/22 

(Poder Executivo), altera a Lei nº 9.603, de 30/06/2008: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe 

Chociai, Geraldo Stocco, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro 

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

Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos e Izaias Salustiano. PROJETO DE LEI Nº 81/22 (Vereador Dr. Erick), 

institui a Semana Municipal do Combate ao Uso do Plástico: APROVADO, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos e Izaias Salustiano. PROJETO DE LEI 

Nº 96/22 (Vereador José Carlos S. Raad - Dr. Zeca), declara de utilidade púbica municipal a ASSOCIAÇÃO 

SOL - DOANDO AMOR, com sede nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos e Izaias Salustiano. PROJETO DE LEI Nº 98/22 

(Vereadores Ede Pimentel e Leandro Bianco), denomina de VALMIR RODRIGUES DE MATOS a Rua nº 19 

do Loteamento Residencial Cidalta I, do Bairro Boa Vista, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as 

ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos e Izaias Salustiano. EM 

PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 120/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir 

um crédito adicional especial no valor de R$ 318.143,15, e dá outras providências: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor 

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

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos e Izaias Salustiano. PROJETO DE LEI Nº 122/22 

(Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 5.000.000,00, 
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e dá outras providências. Foi colocado em discussão e votação, tendo sido REJEITADO o pedido de retirada 

para vistas, feito verbalmente pelo Vereador Geraldo Stocco, tendo recebido votos contrários dos Vereadores 

Divo, Dr. Erick, Ede Pimentel, Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico, Missionária Adriana e Pastor Ezequiel Bueno. Votaram favoravelmente os Vereadores Geraldo 

Stocco, Joce Canto, Josi do Coletivo e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações 

dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos e Izaias Salustiano. Em seguida foi colocado em discussão e 

votação, tendo sido APROVADO o Projeto de Lei nº 122/22, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo 

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

Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso 

Cieslak, Felipe Passos e Izaias Salustiano. PROJETO DE LEI Nº 129/22 (Poder Executivo), altera a Lei nº 

13.736, de 04/06/2020: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla 

Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Jairton da 

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

Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos 

e Izaias Salustiano. Foi aprovada a solicitação verbal do Vereador Julio Küller, ficando o mesmo autorizado a 

se ausentar da presente sessão. PROJETO DE LEI Nº 133/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo 

abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 45.000,00, e dá outras providências: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor 

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

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

dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos, Izaias Salustiano e Julio Küller. PROJETO DE LEI Nº 155/22 

(Vereador Paulo Balansin), denomina de JOSÉ NELSON LIMA DOS SANTOS a via pública municipal que 

especifica: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso 

Cieslak, Felipe Passos, Izaias Salustiano e Julio Küller. PROJETO DE LEI Nº 161/22 (Poder Executivo), 

acrescenta metas ao 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: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, 

Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Jairton da Farmácia, Joce 

Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as 

ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe Passos, Izaias Salustiano e Julio Küller. 

EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moção nº 313/22, do Vereador Dr. Erick e Indicações nºs 

1364, 1365/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 1366, 1367, 1368/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 1369/22, 

do Vereador Leandro Bianco; 1370/22, do Vereador Ede Pimentel; 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 

1377/22, da Vereadora Missionária Adriana; 1378/22, da Vereadora Joce Canto; 1379, 1380, 1381, 1382/22, do 

Vereador Geraldo Stocco. Concluída a votação da Ordem do Dia, o Senhor Presidente abriu inscrições para o 

PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADORA JOCE CANTO: Para cobrar ao Governador do Estado Ratinho 

Júnior a promessa que contemplaria Ponta Grossa com cem por cento das ruas asfaltadas, através da campanha 

eleitoral da Senhora Prefeita Municipal, cantando, através da música acorda Pedrinho: “Acorda Ratinho”, 

considerando restarem 192 dias para o término da gestão. VEREADOR DR. ERICK: Informando que ontem 

esteve com a equipe da prefeita e vereadores no San Martin, onde foi anunciado cem por cento das ruas com 

asfaltamento, cuja região, por ser afastada da cidade, demandava de muita atenção do Poder Público. Registrou 

ainda sua alegria, quando juntamente com o Vereador Filipe Chociai destinaram emendas parlamentares este 

ano no valor de quinhentos mil reais e para o orçamento do ano que vem o mesmo valor para construção de nova 

unidade básica de saúde que irá atender San Martin, Lagoa Dourada e região, cujos moradores estão sendo 

atendidos no CAS de Uvaranas, agradecendo ao mesmo pela parceria em aceitar esse desafio, com vistas a 

reconstruir a saúde naquele bairro importante. Filipe Chociai aproveitou a oportunidade para agradecer ao Dr. 

Gustavo da Mata que hoje ocupa a Pasta da Saúde, por ter sido muito solícito, já o antigo secretário demonstrava 

impossibilidade da reforma do posto de saúde então existente, assim, junto com diálogo com o Dr. Erick e Poder 

Executivo, construíram essa alternativa que vai revitalizar a questão da saúde, dando bom andamento naquela 
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região. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Como integrante do mandato coletivo do PSOL apresentou tema 

sofrido praticado na segunda-feira por uma juíza magistrada, abominando a decisão e atos repugnantes e 

desumanos da Juíza Joana Ribeiro Zimmer, de Santa Catarina contra uma criança que foi vítima de estupro, 

impedindo que a mesma, com onze anos recém completados realizasse aborto após essa violência, uma das 

maiores que uma mulher deve sofrer. Relatou que a mesma foi obrigada a responder perguntas extremamente 

preocupantes para criança naquela situação, tendo sofrido novamente violência, agora por uma pessoa que 

representava o Estado, tendo sido separada de sua mãe abalada psicologicamente, tendo ido para um abrigo para 

que a gravidez não fosse interrompida. Registrou que essa criança segue grávida, correndo risco de ruptura 

uterina por não ter corpo preparado, com risco de anemia, eclampsia e seqüelas irreversíveis, pela falta total de 

responsabilidade dessa juíza que teve ousadia de tratar o estuprador com o termo “pai”, acreditando que esse sim 

tem que ser punido, jamais ser considerado como pai. Exigiu como mandato coletivo que essa menina seja tratada 

de acordo com a lei, como criança e não desrespeitada. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor 

Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia vinte e sete do mês em curso, segunda-feira, 

no horário regimental, informando que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de 

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

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

Sala das Sessões, em vinte e dois de junho de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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