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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 27/06/2022 

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) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PV) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (UNIÃO 

BRASIL) 

  

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (UNIÃO BRASIL) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Inicia informando que deu uma entrevista, que estão em duas 

CPIs, que estão lendo e trabalhando bastante, na CPI DA SAÚDE e CPI DA CPS, três dias de reuniões mais a 

sessões, e que estão trabalhando a semana inteira para o melhor andamento de Ponta Grossa, comenta que sobre 

a CPI da Saúde, que recebeu no celular mais de quinze reclamações no celular sobre as UPAs que veem a 

grande dificuldade que o munícipe está enfrentando principalmente na transferência de leitos, comenta que 

com um senhor de quase oitenta e dois anos que esse final de semana quebrou a bacia e a grande dificuldade 

de transferência, recebeu reclamação que tem treze funcionários parados no Pronto Socorro sem ter o que fazer 

e que buscará ver a situação dessas pessoas ali sem fazer nada, que marcou reunião com o secretario para que 

possam chegar a uma solução para o problema da saúde de Ponta Grossa, estão caminhando vendo o grande 

esforço do Poder Executivo para solucionar o problema da cidade, já foram abertos vários postos, que veem a 

construção de vários e tem certeza que ainda este ano estarão resolvendo todos os problemas da saúde do 

município, reforça torcer por isso e ver o grande esforço da Câmara Municipal e com a ajuda da prefeita 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=27/06/2022
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chegarão a um denominador comum. Informa que nesse dia será lido a PL 118, logo mais  pelo presidente onde 

homenageia uma senhora irmã da igreja e fica muito feliz com esse projeto que farão essa homenagem e tem 

certeza que verão na hora do projeto, Maria Alice Lopes Wiechinieski, que estarão homenageando ela hoje, 

que tem feito um grande trabalho em prol da comunidade e um grande trabalho da igreja e que eles e ela 

merecem a homenagem dos vereadores e da Casa de Leis trabalhando na igreja sem fins lucrativos e fica feliz 

em poder homenagear a irmã.  

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Cobra posicionamento oficial da Fundação Municipal de Saúde e 

também da Secretaria Municipal de Educação, em relação a um possível surto de meningite que pode estar 

acontecendo em uma escola no Jardim Maracanã, que tiveram nos últimos dias a morte do pequeno Ruan 

Miguel Amâncio de três anos, faleceu confirmado de meningite, estudante do CMEI, o CMEI foi isolado com 

todos os protocolos mas em seguida começaram a surgir diversos possíveis casos de meningite na escola do 

Jardim Maracanã, crianças com sintomas deixando a escola antes do horário, então os pais estão muito 

preocupados inclusive fizeram protesto pedindo posicionamentos para saber o que ocorrera dentro da escola, 

informa que existe um caso confirmado que a escola nega, quando as mães levam essas crianças para o UPA 

Santa Paula e informam de onde são os médicos colocam as crianças direto em isolamento, inclusive a 

secretaria interina conversou com as mães e disse que até o momento não poderiam dar posicionamento e por 

isso precisam cobrar a Fundação Municipal de Saúde e também a Secretaria Municipal de Educação um 

posicionamento oficial do que se fazer, afinal meningite é muito grave, que já tiveram um óbito, um caso 

confirmado e uma menina de nove anos internada a dez dias e precisam que o município se posicione em 

relação a essa escola, concede a palavra ao vereador Dr. Erick (PSDB), que comenta ser grave a meningite e 

de fácil disseminação principalmente entre crianças e não sabe se é o caso de bacteriana ou viral e dependendo 

do que for é possível fazer profilaxias para os alunos e funcionários. Com a palavra novamente a vereadora 

Joce Canto (PSC), comenta que a Casa pode contribuir grandemente em um assunto que é de extrema 

gravidade, que já fez requerimento para que tenham mais informações sobre o assunto, concede parte a 

vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta que a gravidade ainda se potencializa considerando o contato 

estreito entre as duas escolas, que precisa de um olhar atento para duas escolas muito próximas no Jardim 

Maracanã, parabeniza fala e reforça a gravidade da situação. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta que o autismo tem crescido surpreendentemente e tem 

assustado o mundo e Ponta Grossa não é diferente, só na sexta-feira já atendeu três casos e as dificuldades são 

enormes e precisam tomar algumas atitudes e preparar o país para compreender e atender o autismo, que um 

órgão ligado ao governo americano chamado CDC, garante que em 2020 um a cada cento e dez nascimentos 

nasce um autista e independentemente da causa, que está sendo estudado, os governos devem se preparar, que 

em Ponta Grossa tem uma instituição ao qual o filho ficou por muitos anos a APROAUT que é especialista no 

atendimento ao autista, mas atende cento e cinquenta crianças e tem uma fila de cento e sessenta para atender, 

e não consegue. A saga do autista começa já na condição, na dificuldade de ter o diagnóstico, por não ter 

profissionais disponibilizados pelo poder público para dar o diagnóstico, que uma avaliação psicológica para 

constatar o autismo custa no mínimo quatrocentos reais e tem uma fila de duas mil crianças esperando 

neurologista, que a dificuldade começa no diagnóstico, que depois do diagnóstico vem a luta pelo tratamento 

que também não estão preparados, que não tem condições de dar o tratamento especial para essas crianças, que 

no Brasil existe centenas de cursos de medicina, mas em nenhum deles coloca em sua graduação o ensino sobre 

o autista, e ai mais uma vez esbarram na desorientação do poder público, não há preparação para os 

profissionais para lidar com um avanço tão grande na população, comenta sobre a criança completar quatro 

anos e ir ao ensino regular que também não tem condições de abrigar essas crianças e fazer o encaminhamento 

correto e os pais ficam com tantas dificuldades, que a coisa está ficando muito complicada e difícil e faz apelo 

para que  juntos possam pensar em uma saída, que é um problema nacional e mundial e os pais dependem de 

seus representantes políticos para que possam pelo menos tratar, concede parte ao vereador Felipe Passos 

(PSDB), comenta que cada vez mais devem estar preparados que a tendencia é aumentar, agradece e parabeniza 

a secretaria de educação que vem fazendo trabalho gradual e investindo nessa questão, complementando com 

a lei da questão ABA, reforça a importância do olhar atento a todos os autistas, Com a palavra novamente o 

vereador Julio Kuller (MDB), comenta que realmente a secretaria Simone tem feito um grande trabalho, 
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acessível que é para lutar por essa causa e fazer o melhor que  ode com relação a estrutura que tem, concede a 

palavra a vereadora Joce Canto (PSC), com relação as consultas da neuropediatria foram feitas emendas 

impositivas para que pudessem zerar essa fila e o consorcio está em tratativas para a contratação de 

neuropediatras e já está terminando essa semana e em aproximadamente quatro meses para que possa zerar 

essa fila, que devem fiscalizar. Com a palavra novamente o vereador Julio Kuller (MDB), comenta que são 

quase duas mil pessoas esperando a consulta com neurologista, concede parte ao vereador Leandro Bianco 

(REPUBLICANOS), que parabeniza o vereador por sempre levantar essa bandeira tão importante, que é bom 

saber que os autistas estão sendo bem representados na Câmara Municipal. Com a palavra novamente o 

vereador Julio Kuller (MDB), informa que em 2012 os direitos  dos autistas passaram a ser assegurado pela lei 

12.764 e essa lei garante a inclusão deles como portadores de deficiência para que pudessem entrar no seguro 

do INSS, mas a luta é grande e gigantesca e  contam com a adesão de todos os vereadores, que tem preparado 

material que para o ano que vem estarão em busca de recursos para fazer com que a instituição que atende ao 

autista possa ser construído em outro local com toda a acessibilidade e segurança possível e também com a 

possibilidade de ter mais profissionais a disposição para que a fila de cento e sessenta seja zerada, que hoje não 

possui estrutura para atendê-los e no ano que vem buscarão verbas para bem atender o autista em Ponta Grossa. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PV): Informa que ontem esteve na inauguração oficial da ciclovia que 

liga a saída do município até o Passo do Pupo em Itaiacoca, essa ciclovia foi denominada Estélio Viatroski, o 

qual já fizeram diversas homenagens e sentem muito pela perda que toda a sociedade teve e tem hoje uma 

ciclovia batizada com seu nome, que era um atleta, um ciclista que infelizmente perdeu a vida em cima de uma 

bicicleta, uma homenagem muito justa, ciclovia de extrema importância para a região, liga diversos pontos 

turísticos da cidade, locais importante para a cidade e comenta que estão tendo diversas conversas com a 

secretaria de turismo para fomentar o turismo na cidade, que todos citam a cidade como uma cidade bonita mas 

que muitas vezes carece de um olhar do poder público, que desde que está na Casa de Leis, nunca viu uma 

publicidade da prefeitura incentivando as pessoas a conhecer esses lugares, divulgando a cidade para região, 

que em 2017 tiveram uma conversa sobre placas no município e sobre como levar essas pessoas aos atrativos 

naturais e receberam promessas do recebimento de uma verba para essas localidades e praças e até hoje não 

aconteceu, que precisam fomentar o turismo na cidade, e mostrar, levar as crianças e estão desenvolvendo um 

protejo junto com a secretaria de turismo e junto com a secretaria de educação para que possam levar essas 

crianças das escolas municipais para esses parques, que o poder público deve abraçar essa causa que é boa para 

as pessoas e para a cidade em forma dos recursos vindos para a cidade. Sobre a mobilidade fica feliz com a 

inauguração, parabeniza a secretaria de infraestrutura que colocou lombadas naquela estrada, extremamente 

importante, que existem curvas perigosas onde diversos acidentes já ocorreram, concede parte ao vereador 

Felipe Passos (PSDB), lembra que a prefeita teve um assessor chamado Ramon, que está fazendo um trabalho 

muito bonito em Tibagi como secretario de turismo e de repente trazendo o Ramon de volta para Ponta Grossa 

fortalecer essa parte do turismo e isso trará peso muito grande, com a palavra novamente o vereador Geraldo 

Stocco (PV), comenta que tem muitas cidades no entorno de Ponta Grossa que são menores e sabem utilizar o 

turismo de maneira positiva e convidar as pessoas para o município, pede que a prefeita de Ponta Grossa 

também faça isso, que quando pensar em gastos com publicidade que pense bem, que não passe Fake News 

como está passando hoje sobre leitos exclusivos para Ponta Grossa, desmentidos inclusive na CPI DA SAÚDE, 

que use a verba de publicidade para mostrar o que é bom, não somente para cobrar as pessoas que não estão 

pagando seus impostos ou para mentir sobre algumas reformas em unidades de saúde, que  mostre as belezas 

da cidade que geram resultados positivos a longo prazo, concede parte ao vereador Dr. Erick (PSDB), 

parabeniza o vereador por sua camiseta “Resista como uma araucária”, que no último dia 24 foi dia da araucária, 

arvore símbolo do estado que está deixando de existir perdendo para grandes corporações que estão 

conseguindo licenças suspeitas para retirarem e cortarem essa arvore, que é uma raridade e símbolo do estado. 

Com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco (PV), comenta sobre defender a vegetação do Campos 

Gerais e que talvez infelizmente pode ser que a araucária acabe, que estão preservando o meio ambiente para 

que as próximas gerações. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta que iniciam a última sessão do primeiro semestre de 

2022, passando rápido o tempo e ainda tem muito trabalho para esse exercício fiscal na Casa, que inicia hoje 
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com a votação do PL de grande importância que é o Plano Diretor da cidade e ainda vão vir a LOA e a Lei de 

Diretrizes Orçamentarias, fala sobre as entidades sociais, o chamado terceiro setor, mas antes disso registra que  

o primeiro setor é formado pelo poder executivo, legislativo e judiciário, que o segundo setor é o privado que 

gera renda, indústrias e empresas, que estão muito afetado pela crise econômica e o que vem ocorrendo no país, 

que o terceiro setor, atividade voluntaria ligadas aos problemas de saúde e direitos humanos, que prestam um 

serviço de grande relevância social, que fica imaginando o que seria de tudo que estão vendo o Estado sofrer 

com a dificuldade de se estruturar e cuidar de temas básicos para a vida das pessoas principalmente as pessoas 

que se encontram em vulnerabilidade de todo tipo, principalmente na saúde, se não fosse o trabalho do terceiro 

setor que prestam um serviço essencial e que é um braço do Estado que trabalham de forma voluntária e 

gratuita, que todas prestam assistência seja na saúde, na educação, no acolhimento de crianças, que fazem 

cumprir uma parte do estatuto do idoso e ficam muitas vezes sofrendo sem receber os repasses de lei, que são 

amparados legalmente e ficam sem ter reciprocidade do Estado, que na semana passada teve a oportunidade de 

acompanhar o deputado Plauto Miró Guimarães na FASPG, que se reuniram com algumas entidades 

beneficentes da cidade que receberam um repasse encaminhado pelo deputado de setecentos e dose mil reais, 

importante para aquisição de veículo para que essas entidades possam desenvolver seus trabalhos, na mesma 

linha na semana passada estiveram em Curitiba onde foi assinado convênio com a liberação de  doze milhões 

de reais, recursos que o deputado Plauto trabalhou muito para que a Santa Casa recebesse esses valores para 

construir o ambulatório oncológico para atender os doentes de câncer que certamente será construído em uma 

área de cinco mil metros nas imediações do Monteiro Lobado que foi doada pelo município de Ponta Grossa 

que certamente em breve estará atendendo as pessoas que sofrem dessas enfermidades, que são ações que 

devem cumprimentar ainda mais agora que estão chegando em época de eleição para que possam trabalhar para 

aumentar a representatividade da cidade através de deputados eleitos na ALEP, que é fundamental que se tenha 

ajuda dos deputados no encaminhamento dos recursos. Comenta sobre os clubes  sociais, cumprimenta o 

presidente do América que  ontem comemorou 84 anos de história, prestando relevante papel social, e que é 

um tradicional clube da região do Nova Rússia, faz menção a  todos os demais clubes sociais da cidade que 

prestam um trabalho importante para a sociedade, que todos prestam um trabalho relevante para a sociedade, 

busca nomear os que conhece, que tem felicidade de poder ter participado e que é fundamental esse braço do 

social juntando com o poder público. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Comenta ver uma tarde triste referente ao aborto do bebê 

de seis meses de idade, que fundou o bloco em defesa da vida e da família perto de março de 2017 e como uma 

pessoa que defende a vida e defende a família desde que entrou na Casa de Leis não poderia ficar quieto nessa 

tarde, informa que uma menina de  11 anos que a família entrou na justiça para garantir o assassinato de um 

bebê de seis meses de gestação, declara repudio a qualquer forma de abuso as mulheres e que uma das bandeiras 

sempre foi em defesa da mulher e da família sendo autor de várias leis como a Patrulha Maria da Penha, que a 

menina em questão foi uma vítima, externa indignação de como a mídia tratou o caso em que a vítima era 

apenas a menina, e o assassinato em questão o bebê nunca foi tratado como vítima nesse caso, é logico que o 

trauma dessa criança é irreparável, analisando com sabedoria não havia outra alternativa aquela criança a não 

ser o parto do bebê seja ele vivo ou morto, e que mostrara imagem de bebê com mesmas características de 

formação, comenta sobre os níveis de desenvolvimento e que há vida no feto, e não pode concordar com o 

assassinato do bebê, lembra a todos que nesse período é feito um procedimento onde é uma agulha é inserida 

visando acertar o crânio ou o coração da criança, sofrendo dores terríveis até ter sua vida ceifada precocemente, 

comenta não ter palavras para descrever a tristeza que sentiu ao receber a notícia que o parto teria sido feito 

com o bebê morto, que o procedimento não é 100% seguro, pondo em risco também a vida da mãe, segundo a 

própria cartilha informa sobre os efeitos colaterais, e questiona se alguém realmente está pensando numa 

criança de 11 anos ou foi usada para levantar uma bandeira, que enquanto ficarem brigando por ideologia no 

país estão matando crianças, por brigas partidárias mataram uma criança e quer que essas pessoas que ficam 

preocupados com ideologias que estão matando vidas e com certeza tirarão mais, que é uma vida e quem tem 

o direito de dar ou tirar a vida se chama Deus, que só Deus tem o direito e se no país continuarem com essas 

brigas radicais continuarão matando crianças, comenta que está sendo investigado que provavelmente seja um 

rapaz de 13 anos que fez isso, que não justifica e já prendeu estuprador no ato, levou na delegacia, ninguém 



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 
 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  

 

tem o direito de tirar uma vida, mostra imagem de uma criança formada e questiona se é um assassinato, que é 

lamentável sexualizar as crianças precocemente, e estão acabando com a vida, parabeniza a suprema corte dos 

Estados Unidos que decidiu a favor a proibição do aborto, faz apelo ao poder judiciário e aos deputados federais 

que mudem essas leis e essa pouca vergonha de matar as pessoas no Brasil. Concede a palavra ao vereador Léo 

Farmacêutico (PV), parabeniza a fala e comenta sobre o projeto 198/2021 que já virou lei, de sua autoria virou 

lei 14.237 aonde dispõe sobre a obrigatoriedade em oferecer as gestantes que manifestem interesse de entregar 

seu filho a adoção, e antes logo após o nascimento possibilitando uma diminuição de abortos, maus tratos e 

infanticídio, que esse é o caminho e devem combater esse mau que vem devagar tirar a vida das pessoas. Com 

a palavra novamente o vereador Pastor Ezequiel (AVANTE), reforça apelo ao poder judiciário, e que fica 

imaginando os enfermeiros tendo de cumprir com a lei por irresponsabilidade de pessoas que lutam por 

situações ideológicas, que não sabem se estão preocupados por aquelas duas crianças. Comenta estar muito 

preocupado com o índice de assassinatos na cidade, que foram a Curitiba, que precisam de mais policiamento, 

e como parlamentar está correndo atras disso e como pastor que precisam orar pela cidade.  

  

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 27/06/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM REGIME ESPECIAL 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA E OUTROS 
Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 1/2022: 
Acrescenta o Inciso XL ao art. 71 da Lei Orgânica do Município, com a seguinte redação: 
  

PARECER:  COMISSÃO EXPECIAL - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de  

                                                              Redação em apenso (Aprovado – 19 Votos Favoráveis - Votos 

Contrários - Abstenções)  

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM SEGUNDA 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. 

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

_________________________________________________________________________ 
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EM SEGUNDA 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. 

Votação Nominal – Aprovados – 19 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. 
Votação Nominal – Aprovados – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 129/2022: 
Altera a Lei nº 13.736, de 04/06/2020. 
Votação Nominal – Aprovados – 19 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. 
Votação Nominal – Aprovados – 19 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. 
Votação Nominal – Aprovados – 18 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. 
Votação Nominal – Aprovados – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
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DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 
Dispõe sobre a Revisão do Plano Diretor do Município de Ponta Grossa. 
Votação Nominal – Aprovados – 18 Votos Favoráveis - 1 Votos Contrários - Abstenções 
 

  

PARECER: COMISSÃO PARA ANÁLISE DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - Pela admissibilidade 

quanto a constitucionalidade e legalidade, favorável à aprovação quanto ao mérito e pela rejeição das emendas 

à ele apresentadas, abaixo relacionadas, conforme fundamento 
  

Votação Única a Emenda nº 1 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 
Acrescente-se o Inciso IV ao art. 67 do PL epigrafado com a seguinte redação: 
  

Votação Única a Emenda nº 2 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 

Acrescente-se o parágrafo 4º ao art. 54 do PL epigrafado, com a seguinte redação: 
  

Votação Única a Emenda nº 3 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 

Acrescente-se o Inciso IX ao art. 60 do PL epigrafado, com a seguinte redação: 
  

Votação Única a Emenda nº 4 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 
Acrescente-se o Inciso VI ao art. 66 do PL epigrafado, com a seguinte redação: 
  

Votação Única a Emenda nº 5 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 

Dê-se ao parágrafo único do art. 8º do PL epigrafado, a seguinte redação: 
  

Votação Única a Emenda nº 6 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 
Acrescente-se o Inciso VII ao art. 49 do PL epigrafado, com a seguinte redação: 
  

Votação Única a Emenda nº 9 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 
Dê-se ao Inciso III do art. 206 do PL epigrafado, a seguinte redação: 
  

Votação Única a Emenda nº 10 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 
Dê-se ao art. 215 do PL epigrafado a seguinte redação: 
  

Votação Única a Emenda nº 11 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 
Acrescente-se o Inciso IV ao art. 216 do PL epigrafado com a seguinte redação: 
  

Votação Única a Emenda nº 12 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 

Dê-se ao art. 218 do PL epigrafado a seguinte redação 
  

Votação Única a Emenda nº 13 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 

Dê-se ao caput do art. 220 do PL epigrafado a seguinte redação: 
  

Votação Única a Emenda nº 16 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 
Suprima-se o art. 63 do PL epigrafado 
  

Votação Única a Emenda nº 17 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 
Dê-se ao caput do art. 212 do PL epigrafado, a seguinte redação: 
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Votação Única a Emenda nº 18 do Projeto de Lei Ordinária nº 451/2019: 

Dê-se aos §§ 5º e 6º  do art. 212 do PL epigrafado, a seguinte redação: 
 

 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 
Projeto de Lei Ordinária nº 111/2022: 
Institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, o mês Julho Faixa Preta, e dá outras providências. 
  

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 apresentada pela CLJR 

                         CECE    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação elaborada pela CLJR 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO 
Projeto de Lei Ordinária nº 118/2022: 
Denomina de MARIA ALICE LOPES WIECHINIESKI a Rua nº 24 do Residencial Jardim Royal, situado no 

Bairro Neves, nesta cidade. 
  

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

Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 
 

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

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 147/2022: 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a integralização de capital social da Companhia 

Pontagrossense de Serviços - CPS, no valor de R$ 4.500.000,00. 
  

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade 
                        CFOF    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovados – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - 1 Abstenções 
 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 186/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 274.600,00, e dá outras 

providências. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovados – 14 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DA MESA EXECUTIVA 
Projeto de Lei Ordinária nº 187/2022: 
Promove alterações na Lei nº 8.058, de 05/02/2005, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         COSPTTMUA  - Favorável 

Votação Nominal – Aprovados – 15 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções  
______________________________________________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  
  

MOÇÕES 

  

Nº 314/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Sr. Luiz Fernando Cavazotti Proprietário da PG Veículos. 

  

Nº 315/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à estudante Fátima Koyo Lourenço, primeira representante dos povos originárias formada no Curso 

de Bacharel em Enfermagem pela Universidade Estadual de Ponta Grossa.  

  

Nº 316/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APELO 

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.  

  

Nº 317/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a Leticia Sachs Pordo, devido aos serviços como profissional de fisioterapia prestados à 

comunidade na cidade de Ponta Grossa.  

  

Nº 318/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

  

Nº 319/2022 dos Vereadores CELSO CIESLAK e FELIPE PASSOS 
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MOÇÃO DE APELO 

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 de deferimento do processo 23000.013586/2020-20 com 

referência no processo relacionado 23000.003633/2022-99 

  

Nº 320/2022 dos Vereadores CELSO CIESLAK e FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APELO 

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 

  

Nº 321/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a Alessandra Vieira Heinz, devido aos serviços prestados como fisioterapeuta na cidade de 

Ponta Grossa.  

  

  

Nº 322/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

  

Nº 323/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Armestrong Davis de Freitas por ter sido autor da canção dos veteranos do 13° BIB 
 

Total de Moções Aprovadas – 10 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereadores Celso CIeslak (PRTB) e Felipe Passos (PSDB) - 2 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1383/2022 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 

realização de Estudo Técnico para  implantação nos horários de pico, transporte coletivo do Distrito Industrial 

ao Terminal de Uvaranas, pelo Contorno Leste. 

  

Nº 1384/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
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Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art. 107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após 

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

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

da Rua Itaciano Teixeira, Vila Cristina, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros. Enquanto não realizem as obras, sejam realizados os devidos 

reparos da via. 

  

Nº 1385/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de uma placa de proibido 

estacionar veículos que pesem mais de 4 toneladas, na Rua Prof. Dr. Estevão Zeve Coimbra, a qual está 

localizada no bairro Contorno. 

  

Nº 1386/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza das caixas de captação de 

água da Rua Reinaldo Ribas Silveira, no bairro da Ronda. 

  

Nº 1387/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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 incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Alda Eberte no Bairro Neves nesta cidade. Cep: 84020-766.  

  

Nº 1388/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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 incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Romário Martins no Bairro Neves nesta cidade. Cep: 84020-430.  

  

Nº 1389/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção com patrolamento e 

cascalhamento na Rua Celso Augusto Paz, Jardim Centenário-Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 1390/2022 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 placas para não jogar 

entulho na Rua Orlando Henneberg, entre as ruas Anita Garibaldi e Paula Frontin, Vila Liane, Bairro Órfãs, 

nesta cidade. 

  

Nº 1391/2022 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 pavimentação asfaltica na 

rua Padre Fredolino Beuren e as demais ruas, Jardim Pontagrossense, Uvaranas, nesta cidade. 
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Nº 1392/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar estudos de pavimentação 

asfaltica na rua Martins Francisco, Vila Cristina, Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 1393/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando para que se realizem estudos a fim de melhorar a 

sinalização e as condições de tráfego no cruzamento das Ruas Sant'Ana e Doutor Colares, Centro. 

  

  

  

Nº 1394/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a troca de lâmpadas na Rua 

República da Argentina - Órfãs, ao lado do Supermercado Agricer, nesta cidade. 

  

Nº 1395/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando reparos imediatos com tapa buracos 

em todo asfalto na Rua Alm. Custódio de Melo - Centro, nesta cidade. 

  

Nº 1396/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de um campo de futebol 

na Rua Irmã Paula Tiramani, a qual está localizada no bairro Chapada. 

  

Nº 1397/2022 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 iluminação  esterna na Unidade de 

Saúde Lubomir Urban na Rua Washigton Luiz Nº 760 Bairro Neves. 

  

Nº 1398/2022 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 poda dos pinos na área da unidade 

de saúde, crás e creche na Rua Washiton Luiz Nº 760 no Bairro Neves nesta cidade. 

  

Nº 1399/2022 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 arrumação da boca de lobo e fazer 
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manutenção das rua pois existe um declive na rua que ocasiona poças de água na Rua Opala  Nº 75 sentido vila 

Mariana, nesta cidade. 

  

Nº 1400/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a resolução do problema da Rua 

Ivone Elisabeth Nageia Bakaus, uma vez que nesta Rua as correspondências não chegam ao local. 

  

Nº 1401/2022 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 uma lombada  na Rua 

Sargente Argemiro De Camargo próximo ao  Mercado Lima obs (Renatinho) nesta cidade. 

  

Nº 1402/2022 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 uma porta no antigo 

modulo policial da Praça do Ponto Verde Ruas Washigton Luiz nesta cidade. 

  

Nº 1403/2022 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 uma operação tapa buraco na Rua 

Balbina  Branca , nesta cidade. 

  

Nº 1404/2022 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 manutenção da Rua Dr. Francisco 

Fajardo Nº 288 entre a Rua Pará, Rua Ceará e Rua Paraíba essas vias são paralelas da via citada, nesta cidade. 

  

Nº 1405/2022 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 cascalhamento da 

Rua Lúcio Alves da Silva N º 533 continuação paralela com Joaquim Meneleu de Almeida Torres, nesta cidade. 

  

Nº 1406/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando com reparos imediatos  da rua com a 

operação Tapa Buracos, Rua Cruz e Souza - Órfãs, nesta cidade. 

  

Nº 1407/2022 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 rua Rosa Gobor Solda nas proximidades do n.º 14, Neves, nesta cidade.  
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Nº 1408/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para adequação com patrolamento, 

cascalhamento e estudos de viabilidade técnica para pavimentação em asfalto para a Rua Reinaldo Ribas 

Silveira, trecho compreendido á partir da Rua Marechal Hermes, até o seu final, estas situadas no bairro da 

Ronda. 

  

Nº 1409/2022 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, providencias para implantação de horários de transporte 

coletivo urbano para a Linha Jardim Atlanta para os finais de semana e feriados. 

  

Nº 1410/2022 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, providencias para fechamento de buraco em frente ao Ponto de 

ônibus na Avenida Visconde de Mauá, frente ao nº 2381 em Oficinas. 

  

Nº 1411/2022 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, adequações em trafegabilidade com cascalhamento, 

patrolamento bem como estudos de viabilidade técnica de pavimentação asfáltica para a Rua Araújo de Porto 

Alegre no Bairro Boa Vista. 

  

Nº 1412/2022 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, adequações de melhoria na quadra poliesportiva no Parque 

Monteiro Lobato para a prática de Basquetebol, como troca das tabelas e aros hoje degradados pela ação do 

tempo. 
 

Total de Indicações Aprovadas – 30 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 4 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 2 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 4 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 9 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 3 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 5 
  
______________________________________________________________________________________________________________ 
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 24 de junho de 2.022. 
  

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

NÃO HOUVE INSCRITOS. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

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

(XVII LEGISLATURA). 

               Aos vinte e sete 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 

“Dr. Zeca” - Terceiro Secretário, se fazendo presentes, Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, 

Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, 

Izaias Salustiano, 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, a Vereadora Missionária Adriana, 

reivindicando um minuto de silêncio, em memória da criança abortada aos sete meses em Santa Catarina, em 

que uma menina de onze anos de idade foi vítima de estupro, tendo sido optado por esse procedimento. Ressaltou 

que esta Casa, através do Vereador Léo Farmacêutico, propôs a divulgação de informação em locais de saúde, 

hospitais, que toda a mamãe que não quiser ficar com seu bebê ao nascer, tenha oportunidade, sem sofrer sanções 

ou prejuízo de julgamentos, de entregar à adoção. Salientou que das três vítimas, quanto ao fato ocorrido, a 

criancinha em formação foi a mais sofrida pela violência aos sete meses, tendo sido assassinada e abortada, 

embora entendendo a gravidade da situação, solicitando ao Espírito Santo que traga paz e força a todos de sua 

família. O Senhor Presidente acatou a referida solicitação, concedendo um minuto de silêncio. Em questão de 

ordem, o Vereador Léo Farmacêutico comentou a respeito do Projeto de Lei 198/22, aprovado pela Casa, de sua 

autoria, onde a mãe e pai não sofrerão sanção alguma em optar pela adoção de seu filho, dizendo ser totalmente 

contrário ao aborto. Agradeceu também à visita da família Wiechinieski, participando da sessão. Em seguida 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 - Emenda Modificativa ao Projeto 

de Lei nº 41/22, dando nova redação ao Art. 1º, conforme especifica. Of. nº 1207/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 218/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1220/22-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 237/222, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1231/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

216/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1241/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 236/22, 

de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1242/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 238/22, de 

autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1243/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 239/22, de autoria 

do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1244/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 240/22, de autoria do 

Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1245/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 241/22, de autoria do 

Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1247/22-GP, solicitando os bons préstimos no sentido de promover a devolução 

dos projetos de Leis nºs 237 e 270/21, respectivamente anexos à Mensagem Prefeitural nºs 63 e 78/21. Colocado 

em discussão e votação, foi aprovado o teor do referido ofício. Of. nº 1251/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 229/22, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1232/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 431/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1233/22-GP, em atendimento a Indicação nº 432/22, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1235/22-GP, em atendimento a Indicação nº 434/22, de autoria da 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=27/06/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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Vereadora Joce Canto. Of. nº 1236/22-GP, em atendimento a Indicação nº 435/22, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 1237/22-GP, em atendimento a Indicação nº 436/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

1238/22-GP, em atendimento a Indicação nº 437/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1239/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 438/22, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 1240/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 441/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1256/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 442/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1259/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 443/22, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1260/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 444/22, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 1261/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 445/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1263/22-GP, em atendimento a Indicação nº 446/22, de 

autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1264/22-GP, em atendimento a Indicação nº 447/22, de autoria 

do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1265/22-GP, em atendimento a Indicação nº 449/22, de autoria do 

Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1266/22-GP, em atendimento a Indicação nº 450/22, de autoria da Vereadora 

Joce Canto. Of. nº 1267/22-GP, em atendimento a Indicação nº 451/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. 

nº 1268/22-GP, em atendimento a Indicação nº 452/22, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 1269/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 454/22, de autoria do Vereador Julio Küller. DO VEREADOR EDE 

PIMENTEL - Projeto de Lei nº 188/22, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Doutor 

OCTAVIO ANTÔNIO AZEVEDO DA COSTA FILHO. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Projeto de Lei 

nº 189/22, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MARLON ANTONIO MORAES. 

DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Projeto de Lei nº 190/22, concede Título de Cidadão Benemérito de 

Ponta Grossa ao Senhor WILLIAM PONTAROLLO. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Aplauso 

nº 324/22, dirigida ao Senhor João Eliseu Aleixo, do Grupo Guerreiros dos Palmares pelo Projeto Social de 

Capoeira desenvolvido em escolas e instituições beneficentes do Município de Ponta Grossa. DA VEREADORA 

MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Apelo nº 325/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta 

Grossa, para que Sua Excelência gestione para estabelecer o direito de utilização do espaço do Centro do Idoso 

situado no Bairro Cará-Cará para demais ações de interesse da comunidade, como Clube de Mães e Pastoral da 

Criança. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 326/22, a ser encaminhada 

ao 13º BIB - BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADA, pelo  aniversário de 99 anos. Criado em 21 de 

Junho de 1923 pelo Decreto presidencial nº 10.070; nesta ocasião representado por seu comandante TENENTE-

CORONEL LIZANDRO FARENCENA CAPELETO. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de Aplauso 

nº 327/22, dirigida à Banda Casa Cantante, sendo os proprietários a Sra. Juliani Carla Ribeiro e o Sr. João 

Francisco Rangel de Abreu Junior. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Apelo nº 328/22, ao 

Excelentíssimo Senhor CARLOS RATINHO MASSA JUNIOR, Governador do Estado do Paraná, para que 

sejam finalizadas as obras nos Colégios Estaduais José Elias da Rocha, Professora Linda Salamuni Bacila e 

Professor Colares, situados no Município de Ponta Grossa e para que tome providências sobre o não 

cumprimento dos prazos e dos contratos das mesmas. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de 

Aplauso nº 329/22, dirigida ao secretário Municipal de Cultura de Ponta Grossa o Sr. Alberto Schramm Portugal, 

tendo em vista os relevantes serviços prestados ao Município de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 330/22, 

dirigida ao Sr. Johnny Adam Bueno, o qual é Gerente do Cine-Teatro Ópera da cidade de Ponta Grossa, tendo 

em vista os relevantes serviços prestados ao Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 331/22, a ser encaminhada à ANTONIO TRAJANO FRANCO DE 

FREITAS, em homenagem ao seu belíssimo trabalho prestado na cidade de Ponta Grossa como Radiologista, e 

também como veterano do 13º Batalhão de Infantaria Blindada, onde tem prestado serviço relevante na área 

social. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 332/22, a ser encaminhada ao artista Geordani 

Castilho, músico e cantor, pelo primeiro lugar obtido no Concurso de Música Sertaneja do Festival de Inverno 

de Ponta Grossa, na categoria sertanejo autoral. Moção de Aplauso nº 333/22, a ser encaminhada ao artista 

Mateus Poncheki, cantor e compositor, pelo prêmio obtido no Concurso de Música Sertaneja do Festival de 

Inverno de Ponta Grossa, na categoria sertanejo autoral, e artista revelação. Moção de Aplauso nº 334/22, a ser 

encaminhada aos artistas Fabinho e Bonny, dupla sertaneja que faz sucesso em Ponta Grossa, pelo prêmio obtido 

no Concurso de Música Sertaneja do Festival de Inverno de Ponta Grossa, na categoria sertanejo autoral. DO 

VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Aplauso nº 335/22, dirigida ao Sr. Carlos Schneider Phantasma, 
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o qual é Diretor do Departamento de Cultura da cidade de Ponta Grossa, tendo em vista os relevantes serviços 

prestados ao Município. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 336/22, a ser encaminhada a 

artista Letícia da Viola, pelo prêmio obtido no Concurso de Música Sertaneja do Festival de Inverno de Ponta 

Grossa, na categoria sertanejo raiz. Moção de Aplauso nº 337/22, a ser encaminhada as artistas Adriana Zeleuski 

e Lucélia Santos, pelo prêmio obtido no Concurso de Música Sertaneja do Festival de Inverno de Ponta Grossa, 

na categoria sertanejo raiz. Finda a leitura do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

- VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO: Para falar primeiramente a respeito de sua participação em duas CPIS 

instaladas nesta Casa, trabalhando arduamente, fazendo o melhor para a cidade de Ponta Grossa: DA SAÚDE E 

DA CPS. A respeito da CPI DA SAÚDE, relatou haver recebido muitas reclamações em seu celular quanto a 

situação que se encontram UPAS, onde vê grande dificuldade que o pontagrossense está atravessando, 

principalmente quanto à transferência de leitos, para locais em que há disponibilidade, ficando aguardando vários 

dias. Relatou a dificuldade de um senhor de aproximadamente oitenta e dois anos, que quebrou a bacia, onde 

enfrentou essa batalha, para que o mesmo pudesse ser transferido. Também recebeu reclamação do fato de existir 

treze pessoas aguardando junto ao Pronto Socorro, estacionados, sem ter o que fazer, onde procurará descobrir 

a situação, tendo agendado reunião junto ao então Secretário de Saúde para chegar a um denominador comum, 

com vistas a solução, vendo grande esforço do Poder Executivo para solucionar o problema do cidadão 

pontagrossense, tendo sido abertos vários postos, construção de outros, tendo certeza que ainda este ano estarão 

resolvidas todas as situações envolvendo a saúde em Ponta Grossa. Também ressaltou o esforço desta Casa com 

vereadores empenhados nesse sentido, somando à Senhora Prefeita Municipal para chegar a um denominador 

comum. Comentou a respeito do Projeto de Lei nº 118, de sua autoria constante da Ordem do Dia, o qual 

denomina de MARIA ALICE LOPES WIECHINIESKI a Rua nº 24 do Residencial Jardim Royal, situado no 

Bairro Neves, nesta cidade, destacando ser irmã da igreja em que participa, e apresentou a proposição como 

homenagem, pelo trabalho realizado perante a comunidade, dizendo ser merecedora de forma singela. 

VEREADORA JOCE CANTO: Para cobrar posicionamento oficial da Secretaria Municipal de Saúde, Fundação 

Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação em relação a um possível surto de meningite que pode 

estar acontecendo em uma escola no Jardim Maracanã, onde no último dia dezoito de junho ocorreu a morte do 

pequeno Ruan Miguel Amâncio de três anos, tendo confirmado, vítima dessa enfermidade. Relatou que um 

CMEI foi isolado, porém em seguida começaram a surgir possíveis casos na referida escola, com crianças 

apresentando sintomas de diarréia, vômito, febre e dores de cabeça, deixando as mães e pais preocupados, os 

quais fizeram protesto na manhã desta data, solicitando posicionamento da Fundação Municipal de Saúde e 

Secretaria Municipal de Educação, para saber quais providências irão tomar nesse sentido. Relatou que quando 

as mães levam essas crianças em questão até a UPA SANTA PAULA, falando que são da escola citada, os 

médicos as colocam diretamente em isolamento, por apresentarem suspeitas de meningite. Assim, em detrimento 

ao pronunciamento da Secretária interina de saúde Juliane, conversando com as mães, a disse que de momento 

não pode dar posicionamento oficial, precisando cobrar da Fundação e Secretaria Municipal de Educação sobre 

o que fazer. Utilizaram de aparte, Dr. Erick, dizendo não saber se é caso de meningite bacteriana ou viral, mas 

no caso daquela, existe profilaxia que pode ser feita nas crianças e funcionários, deixando assim essa sugestão à 

Fundação Municipal de Saúde. Joce Canto comunicou que já elaborou requerimento cobrando mais informações 

à Senhora Prefeita Municipal. Vereadora Josi do Coletivo também em aparte, considerando que em função do 

contato estreito entre as duas escolas, não há como separar, existindo irmãos que estudam em uma e em outra 

unidade escolar, onde de olhar muito atento para as mesmas, não cabendo mais perder crianças por falta de 

profilaxia. VEREADOR JULIO KÜLLER: Para discorrer a respeito do autismo, dizendo ser assunto muito 

comentado à nível de Ponta Grossa, do Brasil e do mundo todo, destacando que tem crescido e deixando-o 

surpreendentemente assustado. Relatou que somente na última sexta-feira atendeu três casos, onde as 

dificuldades são imensas, necessitando da tomada de atitudes para preparar o país no sentido de compreender e 

atender. Ressaltou órgão ligado ao governo americano, chamado CDC, garantindo que em dois mil e vinte um a 

cada cento e dez nascimentos um é portador de autismo, e que independentemente da causa, os governos tem 

que se preparar. Lembrou existir em Ponta Grossa instituição a qual seu filho ficou por doze anos, tendo sido 

muito bem tratado, a APROAUT, especialista no atendimento ao autista, porém atende somente cento e 

cinqüenta crianças, existindo fila de cento e sessenta, não conseguindo, inexistindo sequer estrutura física para 
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isso, quem dirá profissional. Ressaltou que a saga do autista começa na condição de ter o diagnóstico, por não 

existirem profissionais disponibilizados pelo Poder Público. Citou que a avaliação psicológica, para constatar o 

autismo, custa no mínimo quatrocentos reais, enquanto existe fila de duas mil crianças esperando neurologista. 

Depois do diagnóstico vem em seguida a luta pelo tratamento, onde não se tem condições de dar de forma 

especial. Não há preparação alguma para profissionais a fim de lidar com avanço tão grande na população. 

Apelou assim aos vereadores para juntos pensar numa saída como representantes políticos, dando condição para 

que possam pelo menos ser tratados. Em aparte, Vereador Felipe Passos somou às palavras do orador, 

respaldando, agradecendo e parabenizando a Secretaria de Educação, da Prefeita, na pessoa de Simone que vem 

realizando trabalho gradual, investindo na questão da educação nas escolas e CMEIS à nível dos autistas, 

complementando com a lei aprovada pela Casa de sua autoria, da questão ABA, que irá trabalhar nas escolas 

tanto municipais quanto particulares. Ainda em aparte, se manifestaram Vereadora Joce Canto, lembrando com 

relação às consultas de neuro-pediatria, que junto com o Vereador Divo, fizeram emendas impositivas com vistas 

a zerar essas, onde esteve no Consórcio Municipal de Saúde para saber o andamento, sendo informada que está 

em tratativas para contratação de neurpoediatras, já terminando essa semana, e em quatro meses, a estimativa 

para que possa ser zerada, restando aos Vereadores fiscalizar. Leandro Bianco, parabenizando o orador pelo 

trabalho realizado e bandeira levantada. Julio lembrou que em 2.012 os direitos dos autistas passaram a ser 

assegurados pela Lei nº 12.764, que garante a inclusão dos mesmos como portador de deficiência para poder 

também entrar no seguro do INSS, porém a luta é gigantesca onde conta com adesão dos demais pares. Seguindo, 

informou ter preparado material para o ano que vem estar em busca de recursos para fazer com que a instituição 

que atende o autista possa ser construído em outro local com toda estrutura e segurança possível e mais 

profissionais à disposição para zerar essa fila de cento e sessenta pessoas. O Senhor Presidente, nesta 

oportunidade, agradeceu a presença da Presidenta da ACIPG, Giorgia Bocheneck, acompanhada do Conselheiro 

do Conselho das Cidades, Jarbas. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para falar a respeito de sua presença na 

inauguração da Ciclovia que demanda do Campus da UEPG até a localidade de Passo do Pupo em Itaiacoca, 

denominada de Estélio Viatroski, como homenagem ao mesmo e sua família, sentindo muito ao homenageado, 

que perdeu a vida em cima de uma bicicleta naquela região. Destacou a importância da referida ciclovia para 

Ponta Grossa e região, a qual liga diversos pontos turísticos da cidade, como Cachoeira da Mariquinha, Buraco 

do Padre, Capão da Onça. Informou que está estabelecendo diversas conversas com a Secretaria de Turismo para 

fomentar na cidade, dizendo que muitas vezes carece de olhar do Poder Público à esses lugares. Disse que desde 

que está nesta Casa, nunca viu publicidade da Prefeitura, incentivando as pessoas a conhecer esses lugares, com 

propaganda, divulgando para a cidade e fora do Paraná. Nesse sentido, está desenvolvendo projeto junto com a 

Secretaria de Turismo e Secretaria de Educação, para levar crianças das escolas municipais a esses parques, 

entendendo que o Poder Público deve abraçar essa causa. Sobre mobilidade, fica feliz com a inauguração, 

parabenizando a Secretaria de infra-estrutura que colocou lombadas ao longo da estrada, considerando de 

extrema importância. Em aparte, o Vereador Felipe Passos fez menção a projeto de sua lavra que apresentou 

nesta Casa, sobre pontos acessíveis turísticos, lembrando que a prefeita teve um assessor de nome Ramon que 

está realizando trabalho de excelência na cidade de Tibagi como Secretário de Turismo, com propaganda 

gigantesca, entendendo de repente trazer o mesmo para nossa cidade para fortalecer essa área, dando peso grande 

que a cidade já contava. Dr. Erick também em aparte parabenizou o orador por estar vestido com camiseta com 

os dizeres “Resista como uma araucária”, lembrando que no último dia vinte e quatro foi o dia da árvore símbolo 

do estado que infelizmente nos últimos anos está deixando de existir, perdendo para grandes empreendimentos 

imobiliários e grandes corporações, que estão conseguindo licenças suspeitas do governo do estado para cortar 

essa árvore que é raridade. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Para discorrer a respeito do Projeto de Lei nº 

451/29, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor do Município, destacando que ainda estarão por vir os 

Projetos referentes à LDO e LOA que irão nortear os investimentos da Administração Pública Municipal no 

exercício de 2.023. Falou a respeito das entidades sociais, chamadas de terceiro setor. Antes, porém, registrou 

que o primeiro setor, seguindo as diretrizes da organização do Estado Brasileiro, é formado pelos três poderes 

constituídos, o segundo, privado, sendo as indústrias e empresas particulares da iniciativa privada, registrando o 

terceiro setor, com atividade voluntária, ligadas a problemas de saúde, direitos humanos, cujo qual presta serviço 

de grande relevância social, refletindo o que seria hoje, diante de todo estado de sofrimento das pessoas em todos 
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os aspectos se não fosse o trabalho dessas entidades que prestam serviço essencial, sendo braço do estado e que 

trabalha de maneira voluntária e na grande maioria das vezes de forma gratuita, sem ter reciprocidade. 

Comunicou que semana passada teve oportunidade de acompanhar o Deputado Plauto Miró Guimarães, com o 

Vereador Jairton da Farmácia, na FASPG, onde entidades beneficentes da cidade receberam repasse 

encaminhado pelo mesmo, de setecentos e doze mil reais, para aquisição de veículos para desenvolverem seu 

trabalho. Na mesma linha, semana passada esteve em Curitiba onde foi assinado convênio com a liberação de 

recurso da ordem de doze milhões de reais, sendo oito milhões e trezentos mil na primeira fase, que o Deputado 

Plauto trabalhou muito para poder viabilizar, no sentido de que o Hospital Santa Casa de Misericórdia pudesse 

receber para construir ambulatório oncológico para atender doentes de câncer, nas imediações do Núcleo 

Monteiro Lobato que foi doada para o Município. Referendou ações essas que deve cumprimentar, 

principalmente ao aproximar da época de eleições, onde devem trabalhar para aumentar a representatividade da 

cidade, região dos Campos Gerais, através de deputados eleitos na ALEP. Falou de entidade esportiva, recreativa, 

lazer e social, os clubes sociais, cumprimentando o Presidente Paulo Roberto dos Santos, do América, se 

incluindo nesse sentido, pela comemoração dos 84 anos de história de fundação na cidade de Ponta Grossa, 

prestando relevante papel social, constitucional, sendo tradicional na região da Nova Rússia, destacando a 

presença de Paulo Balansin abrilhantando a comemoração, fazendo menção aos demais da cidade que igualmente 

prestam trabalho importante para a sociedade em suas respectivas regiões em que estão sediados. VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para comentar sobre o abordo da bebezinha de seis meses de idade, lembrando 

haver fundado o Bloco em Defesa da Vida e da Família, em março de 2.017, assim como defensor da família, 

não poderia ficar quieto, trazendo à luz que houve em Santa Catarina, independentemente onde fosse, está 

falando de uma vida, através de uma criança de onze anos em que a família entrou na justiça para garantir o 

“assassinato de um bebê, com seis meses de gestação”. Manifestou nesta oportunidade, seu repúdio a qualquer 

forma de abuso às mulheres, dizendo ser autor de várias leis, como a extensão da Patrulha Maria da Penha na 

cidade, também o projeto que garante às mulheres desembarcar dos coletivos urbanos municipais em locais mais 

próximos às suas casas. Tratou a menina em questão também como uma vítima. Externou sua indignação como 

a mídia tratou o caso, dizendo que a vítima seria apenas uma menina, quando o assassinato em questão, um bebê, 

nunca foi tratado como maior, trazendo à reflexão ao que não havia outra alternativa que não o parto, seja vivo 

ou morto, com seis meses ou vinte e três semanas, doze centímetros e trezentas e dez gramas, destacando ter 

suas características faciais formadas e sendo capaz de treinar a deglutição, ingerindo líquido amniótico, podendo 

ser processado pelo seu sistema digestivo e sentido pelo paladar. Indagou: será que alguém realmente estava 

pensando numa garotinha de onze anos ou foi mais um caso de uma criança usada para levantar uma bandeira. 

Colocou que por ideologia partidária, mataram uma criança, desejando que essas pessoas que ficam preocupadas 

com ideologias e cartilhas de partido, que realmente olhem para dentro de si. Afirmou que quem tem direito de 

dar e tirar a vida é Deus. Lembrou ainda que está sendo investigado que realmente seja um rapaz de treze anos, 

dizendo que não justifica a realização desse procedimento. Parabenizou a Suprema Corte dos Estados Unidos 

que decidiu a favor da proibição do aborto após quinze semanas de gestação. Irá continuar apelando ao Poder 

Judiciário, Deputados Federais, Senadores do Brasil que mudem as leis que tratam da morte de ser humano. 

Vereador Léo Farmacêutico contribuiu citando projeto de lei n 198, de sua autoria, que após sancionado, se 

transformou na Lei nº 14.237 que dispõe sobre obrigatoriedade de unidades básicas de saúde, maternidades, 

hospitais públicos e privados, com sede no Município, fornecer orientação às gestantes que manifestem interesse 

em entregar seu filho à adoção e antes após o nascimento, com o objetivo de diminuir o número de bebês 

abandonados e maus tratos, abortos, infanticídios e adoção irregulares e dá outras providências. Retomando, 

Pastor Ezequiel manifestou sua preocupação com o índice de assassinatos na cidade, tendo conversado 

constantemente com o comando da Polícia Militar, tendo ido até Curitiba, dizendo que precisa de policiamento, 

e está correndo atrás disso, chamando a Associação dos Ministros Evangélicos e cristãos, para que orem em prol 

da cidade. Encerrada a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM REGIME 

ESPECIAL, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 01/22 

(Vereadora Missionária Adriana e outros), acrescenta o Inciso XL ao Art. 71 da Lei Orgânica do Município, com 

a seguinte redação: (APROVADO), nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão Especial, 

com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede 
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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 REGIME DE URGÊNCIA, EM SEGUNDA 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, 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 SEGUNDA 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, 

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. 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, 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. 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, 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. 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, 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. PROJETO DE LEI Nº 155/22 (Vereador Paulo Balansin), denomina 

de JOSÉ NELSON LIMPA DOS SANTOS a via pública municipal que especifica: APROVADO. 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, 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 451/19, (Poder Executivo), dispõe sobre a revisão do Plano Diretor do Município de Ponta 

Grossa: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla 

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

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

Paulo Balansin. Fica registrado o voto contrário da Vereadora Josi do Coletivo. Foi aprovada a solicitação verbal 

do Vereador Geraldo Stocco, ficando o mesmo autorizado a se ausentar da presente sessão. Foi ainda 

APROVADO o Parecer da Comissão para análise do Plano Diretor Municipal, opinando pela admissibilidade 

quanto a constitucionalidade e legalidade, favorável à aprovação quanto ao mérito e pela rejeição das emendas 

à ele apresentadas, abaixo relacionadas, conforme fundamento, de nºs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 

16, 17, 18. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Geraldo Stocco. O Vereador Julio 

Küller nesta oportunidade cumprimentou e agradeceu a presença do Secretário Bruno de Agricultura, destacando 

seu trabalho em prol dos distritos. Vereador Pastor Ezequiel Bueno registrou seus cumprimentos à Presidenta da 

ACIPG Giorgia Bocheneck, Jarbas e Secretário Bruno. Vereador Felipe Passos parabenizou e agradeceu a 

presença dos representantes da ACIPG e Bruno, Secretário de Agricultura. O Senhor Presidente estendeu seus 

cumprimentos ao Ex-Vereador Romualdo Camargo, Presidente do Partido do AVANTE, acompanhando a 

sessão. PROJETO DE LEI Nº 111/22 (Vereador Leandro Bianco), institui, no âmbito do Município de Ponta 
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Grossa, o mês Julio Faixa Preta, e dá outras providências: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação 

apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registrada a ausência justificada da votação 

do Vereador Geraldo Stocco. PROJETO DE LEI Nº 118/22 (Vereador Léo Farmacêutico), denomina de MARIA 

ALICE LOPES WIECHINIESKI a Rua nº 24 do Residencial Jardim Royal, situado no Bairro Neves, nesta 

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

Redação, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Geraldo Stocco. PROJETO DE LEI 

Nº 147/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo Municipal a promover a integralização de capital social 

da Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS, no valor de R$ 4.500.000,00: 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, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, 

Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Registrem-se: a ausência 

justificada da votação do Vereador Geraldo Stocco e a abstenção da votação manifestada pela Vereadora Joce 

Canto. Foram aprovadas as solicitações de ausências feitas verbalmente pelos Vereadores Paulo Balansin, Dr. 

Zeca e Pastor Ezequiel Bueno. PROJETO DE LEI Nº 186/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo 

abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 274.600,00 e dá outras providências: APROVADO, com votos 

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

Felipe Passos, Filipe Chociai, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, 

Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 

Pastor Ezequiel Bueno, Geraldo Stocco, Dr. Zeca e Paulo Balansin. Foi ainda aprovada a justificativa de ausência 

da votação do Vereador Divo, por se encontrar fora do Plenário no momento de digitalizar o voto. PROJETO 

DE LEI Nº 187/22 (Mesa Executiva), promove alterações na Lei nº 8.058, de 05/02/2005, conforme especifica: 

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

Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Felipe Passos, Filipe Chociai, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, 

Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores Pastor Ezequiel Bueno, Geraldo Stocco, Dr. Zeca e Paulo Balansin. EM 

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 314/22, do Vereador Ede Pimentel; 315, 316/22, da 

Vereadora Josi do Coletivo; 317, 321/22, do Vereador Dr. Erick; 318/22, do Vereador Felipe Passos; 319, 

320/22, dos Vereadores Celso Cieslak e Felipe Passos; 322/22, do Vereador Izaias Salustiano; 323/22, do 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno e Indicações nºs 1383, 1384/22, da Vereadora Joce Canto; 1385, 1386, 1396, 

1400/22, do Vereador Leandro Bianco; 1387, 1388/22, do Vereador Julio Küller; 1389, 1394, 1395, 1406/22, do 

Vereador Celso Cieslak; 1390, 1397, 1398, 1399, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405/22, do Vereador Ede Pimentel; 

1391, 1392, 1407/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 1393/22, do Vereador Dr. Erick; 1408, 1409, 1410, 1411, 

1412/22, da Vereadora Missionária Adriana. Manifestando-se em questão de ordem, a Vereadora Missionária 

Adriana expressou sua alegria e satisfação em face do projeto de lei de sua autoria haver sido sancionado pela 

Senhora Prefeita Municipal, de nº 54/22, Lei 14.255, que obriga o Poder Executivo a divulgar através de 

aplicativo de celular as despesas e receitas do Município em tempo real, dizendo ser clamor da sociedade e que 

agora é transparente para que todos possam ter essa liberdade e alcance. Encerrada a votação da Ordem do Dia 

e não havendo inscrições para o Pequeno Expediente, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, 

convocando outra para o dia vinte e nove do mês em curso, quarta-feira, no horário regimental, informando que 

a Ordem do Dia será colocada à disposição via rede de computadores. Sala das Sessões, em vinte e sete de junho 

de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 30 de junho de 2.022. 
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