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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 11/07/2022 

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) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

GERALDO STOCCO (PV)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (UNIÃO 

BRASIL) 

  

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (UNIÃO BRASIL) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PV): Informa que ontem esteve em Cândido de Abreu com o deputado 

federal Aliel Machado e parabeniza a banda de Cândido de Abreu, que se apresentaram, parabeniza a todos 

pela organização, e todos os integrantes e famílias que apoiam a banda, comenta que devem incentivar a cultura 

do município, que ficam felizes que o “sexta as seis” voltou a acontecer na cidade com diversas bandas, com 

diversas apresentações e isso é muito bom, que tem bandas no município de grande repercussão e devem 

incentivar os que estão começando, que estão para auxiliar no que for necessário, que a cultura deve ser 

valorizada, comenta sobre as histórias, e sobre a pessoa criada no meio da cultura e do esporte, que aprende a 

respeitar, a perder, e isso é um ponto da educação e só dessa forma se terá uma sociedade melhor. Informa que 

a CPI da Saúde na última semana recomendou a contratação urgente de médicos para a Prefeitura Municipal 

de Ponta Grossa, que ouviram diversas pessoas e ouvirão mais pessoas e constatam uma omissão da prefeita 

em relação a isso, dois anos sem contratações, tendo o poder de tomar decisões vendo as filas do tamanho que 

estão e não tem feito nada, abriu a Unidade Sady de Oliveira para atendimento infantil, “ótimo, mais que 

obrigação”, que há falta de planejamento, que a muito tempo não trabalham com a prevenção, apenas com a 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=11/07/2022
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remediação do problema, que se o Hospital Municipal fechou como fechou é culpa também do ex-prefeito 

Marcelo Rangel, que não olhou para o Pronto Socorro, comenta não existir rixas, que depoimentos da CPI 

confirmaram tudo isso e estará tudo isso no relatório, porém já solicitaram com a prefeitura o porquê das 

pessoas estarem sofrendo, todo dia, por não ter médico no posto de saúde, informa que é simples de resolver 

se tiver boa vontade, mas não é o que veem na atual gestão. É inadmissível passar dois anos vendo as filas e 

até hoje com o inverno não colocaram uma tenda na UPA Santa Paula, que tiveram reunião a dois meses para 

abafar os ânimos e fazer uma propaganda de televisão mentirosa, que já estão esperando resposta desse 

requerimento para saber o quanto foi gasto para proferir uma mentira em rede de TV aberta, informam reformas 

e consideram pintar uma parede, gestão marqueteira que não faz o seu papel, que esperam uma resposta da CPI 

da Saúde, comenta que os médicos não estão vindo a dois anos, e a média de mortes na UPA está em 18 pessoas 

por mês e questiona quando algo será feito. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Cobra as duas ambulâncias fruto de emenda parlamentar da deputada 

Mabel, cujo recurso já está na conta da prefeitura desde março deste ano, que já estão em julho e até agora nada 

das ambulâncias, uma delas inclusive servirá para o povo do Guaragi. Que foram até o Guaragi esse sábado 

procurar a ambulância e não encontraram, não chegou a ambulância e o dinheiro está na conta, que “pássaros 

lhe contaram”, que parece que vão mandar uma ambulância do Guaragi fruto de emenda de outro deputado, 

parece que é para desmerecer o trabalho da deputada Mabel, que podem mandar o que importa é que o povo 

do Guaragi não fique esperando seis horas para que uma ambulância do SAMU chegue para salvar vidas, que 

vidas tem que ser salvas e pretendem que tenha uma ambulância vinte e quatro horas por dia no Guaragi 

salvando vidas, que no tempo do prefeito Jocelito tinha uma ambulância no Guaragi vinte e quatro horas por 

dia, e como são duas ambulâncias, se a emenda desse outro deputado for para lá não tem problema, peguem as 

duas ambulâncias da deputada Mabel, mandem uma para o Itaiacoca e outra para Uvaia, que as ambulâncias 

da deputada Mabel são para salvar vidas, mas comprem as ambulâncias, que o dinheiro está na conta desde 

março, uma vergonha para a saúde da cidade, e por falar em vergonha, a CPI da Saúde fez o protocolo e 

recomendaram que se faça de extrema urgência a reforma no telhado, reforma que irá demorar três meses para 

fazer, que se reestabeleça com extrema urgência os serviços de traumatologia, ortopedia e de UTI, que devem 

voltar de imediato, que pacientes aguardam até 19 dias, que o Hospital Municipal tem que voltar, não dá mais 

para esperar, que não dá para fechar o hospital inteiro, e devem reformar o telhado, que a gestão precisa ter 

comprometimento e por isso fizeram essa recomendação e estão aguardando o posicionamento da prefeita, que 

precisa se posicionar em relação a essa recomendação, que amanhã ouvirão mais duas pessoas de dentro da 

UPA Santana, que inclusive recebeu informações nesse final de semana que está faltando medicamento dentro 

da UPA Santana, medicamentos essenciais para a sala de emergência, que não poderiam estar faltando, mais 

uma situação gravíssima para esses pacientes, que a CPI tem trabalhado muito e precisam da volta do Hospital 

Municipal e Pronto Socorro. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta se vestir de acordo com seu estado de espirito, e 

hoje está de preto porquê sábado pela manhã uma menina de seis anos de idade deve ter acordado faceira para 

ajudar nos preparativos da festa do seu pai, que crianças amam festas, e a menina está em frente a seu pai, e 

nem no maior dos pesadelos a menina imaginava o que estava por vir, era aniversario do seu pai, com fotos de 

quem escolheu para representa-lo na presidência da república, que seria uma noite normal, porém a menina 

acordou no dia seguinte órfã, e essa morte começou antes de sábado e esse crime vem sendo planejado a muito 

tempo quando um líder político da ultradireita diz defender a tortura, com falas como, “vamos fuzilar a 

petralhada”, entre outras, que esse tipo de discurso vem sendo o grande câncer no meio político, e o que 

aconteceu em Foz do Iguaçu com o militante do PT, Marcelo Arruda é só uma das metástases, que os políticos 

em especial da esquerda são os principais atingidos, cujo câncer surgiu para tentar calar os seus discursos, que 

a violência política que se institucionalizou no Brasil não é fruto de polarização nenhuma, essa violência é um 

produto fabricado e distribuído por Bolsonaro, suas forças armadas e milicianos, há tempos que qualquer 

opositor do “bolsonarismo” é transformado em vilão e desumanizado, e que também sentiu isso na pele, sendo 

hostilizada na frente de uma igreja, que contra o desumano e o vilão vale tudo, até mesmo matar, onde um 

celebrava a vida o outro levava a morte, a polarização está entre os que querem o direito de viver e os que 

querem o direito de matar. No mesmo fim de semana que Marcelo foi assassinado, o filho do Bolsonaro,  
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Eduardo Bolsonaro, estava em Brasília reunindo gente de todo país para celebrar o armamento com discurso 

de ódio, comenta sobre ações realizadas contra os atos do ex-presidente Lula, é claro, que há muita gente 

empenhada para fazer parecer que essa violência tem dois lados, em especial a grande mídia em suas manchetes 

tendenciosas, que informam que Lula e Bolsonaro se equivalem, são os dois lados da mesma moeda, jamais, 

todos sabem que essa simetria não existe, até porquê a esquerda jamais passam a ideia que estão celebrando a 

violência e a morte, que Lula nunca defende ou defendeu a violência, nem em sua injusta prisão, que os 

próximos meses não serão fáceis, e quando o perigo é real a coragem precisa ser duplicada, que exigem 

segurança mas não se curvarão diante da violência, que podem fazer a própria política em um país democrático, 

que tem o direito de erguer a cabeça sem serem taxados como vilões, que a morte se resumirá em mais sementes 

no solo.  

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Comenta estar dando moção de aplauso pelo trabalho dos 

professores da escola Cívico Militar Antonio Sampaio, e lamenta a vereadora que o antecedeu que incluiu em 

sua fala as forças amadas, e que as Forças Armadas do Brasil devem ser respeitadas, que devem cuidar do que 

falam, que a maior arma que tem é aquele que pega seu veículo embriagado e mata pessoas na rua, que não 

adianta falarem de armas se tem um bando de irresponsáveis que saem embriagados e matam as pessoas, e para 

acabar com esse ódio é só por Jesus, se não puserem Jesus Cristo no coração continuarão se agredindo, comenta 

ser totalmente contra a violência, quando uma pessoa morre é uma família que sofre, e agora, diante dessas 

eleições está acontecendo tantas barbaridades que fica triste, mas enquanto todos brigam por seus partidos, vai 

continuar como está, que o povo seja sábio e vote em quem está com o coração para abençoar a população, que 

lamenta quando falam das forças armadas e das pessoas preocupadas se a pessoa está armada ou não está, que 

bandido para andar armado não precisa de licença, que bandido não precisa ter porte, que é uma briga que não 

compensa entrar, reforça sobre a moção de aplauso ao colégio Cívico Militara Antonio Sampaio, nomeia os 

homenageados, e que Deus continue dando sabedoria a eles que ensinam os jovens a ter respeito, que esse é o 

caminho da disciplina. Informa que oficializou o Primeiro Batalhão e a Guarda Municipal, que estava sexta-

feira à noite no centro e estava uma bagunça, e felizmente chegou uma viatura na Praça dos Polacos, que está 

uma baderna a noite e oficializaram para que se reforce o patrulhamento nas praças da cidade, destaca a 

importância da igreja que é uma das únicas instituições da sociedade que acolhe e realiza o tratamento das 

pessoas que precisam tanto de ajuda, que ali há muitos dependentes químicos, comenta que como igreja estão 

abertos para apoiar e ajudar. Concede a palavra a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), informa que é filha de 

militar, que vida toda foi filha de sargento e que tem muito respeito pelas forças armadas e quando falou das 

forças armadas, falou das forças armadas se referindo as forças armadas que estão com o presidente, esclarece 

respeitar as forças armadas. Com a palavra novamente o vereador Pastor Ezequiel (AVANTE), informa receber 

as desculpas e comenta que como militar se sente ofendido, mas entendeu. 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB):Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Ausente. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Comenta repudiar qualquer tipo de violência, 

principalmente por questões políticas, mas o que a vereadora Josi do Coletivo (PSOL) disse na Tribuna não 

tem sentido, quando quer dizer que apenas o lado “bolsonarista” que faz confusão e parte para a violência, se 

esquece que foi um ex-filiado do PSOL que tentou assassinar o presidente Jair Bolsonaro quando estava em 

campanha, e tantos outros casos que podem citar, inclusive o parlamentar, vereador de Curitiba que invadiu 

uma igreja e deve ser cassado, que conseguiram rever na justiça mas por pouco tempo, logo será cassado, que 

realmente não podem colocar no mesmo patamar Bolsonaro e Lula, Lula já foi condenado, passou quase dois 

anos na cadeia, Bolsonaro defende a família, Lula defende bandido, trabalhou para desarmar o cidadão de bem 

enquanto os bandidos estão cada vez melhor armados, mas também que é contra essa violência que ocorreu, 

que política deve ser discutida dentro da democracia, concede parte ao vereador Celso Cieslak (PRTB), 

comenta que tirando a parte política, o cidadão que faleceu era pai de família, guarda municipal, que tem poder 

de polícia, e a esposa é uma conhecida, policial civil de Foz do Iguaçu, que foi uma barbaridade cometida, que 

foi em determinado lugar largar a esposa e a filha, retornar e atirar, que quem estivesse na porta ele teria matado, 

que o rapaz que morreu é militante do PT a muitos anos e cada um faz o que deseja, e ali as crianças estavam 

juntas, poderia ter matado até as crianças como a mulher, repudia o cidadão, nada ver com política, que estão 
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falando de uma vida que foi embora, que era muito querido senão não seria representante de todos os 

funcionários públicos de Foz do Iguaçu. É concedida a palavra a vereadora Missionária Adriana 

(SOLIDARIEDADE), comenta que esse assunto causa estremecimento, que é uma vida, uma pessoa, que 

imputar a culpa a terceiros por aquele momento é suscitar mais violência e como parlamentares tem que acalmar 

os ânimos e não imputar o crime e a violência, que é uma bestialidade, a terceiros para não suscitar mais 

violência e ódio. Reforça que a opinião de cada um é livre assim como seu posicionamento e que o futuro no 

país será decidido na urna. Com a palavra novamente o vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), 

comenta que sobre as ambulâncias tiveram hoje a abertura e julgamento das propostas da licitação das 

ambulâncias e foram adquiridas sete ambulâncias pelo Município no valor de um milhão setecentos e cinquenta 

e um mil reais, que hoje foi aberto e analisado as propostas, quando estavam em campanha apresentaram nas 

redes sociais uma proposta  que seria de lutar por uma ambulância no distrito do Guaragi e desde o início do 

mandato falam que desejam lutar para pôr uma ambulância no Guaragi e que conseguiram duas, uma através 

do deputado Alexandre Amaro e outro do deputado Aroldo Martins, e já conversou no início do mandato com 

a prefeita para mandar para o distrito, mas pouco importa de qual deputado que vá a ambulância desde que 

realmente vá, que as pessoas precisam, que é distante. Parabeniza todos os membros, obreiros ou que fazem 

parte de algum grupo da Igreja Universal, que tiveram no sábado o aniversário da Igreja Universal de quarenta 

e cinco anos, que um trabalho incansável é feito diariamente por todos envolvidos na obra, que a igreja tem 

trabalhado para levar a palavra de Deus a todos, que entrou nessas portas em 2001, jovem, viciado nas drogas 

e com depressão e tantos outros problemas, e através do trabalho da fé, foi liberto dos vícios e teve sua vida 

restaurada. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Ausente. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta sobre situação que verificou essa semana que é um 

local histórico na cidade de Ponta Grossa, o Mercado Municipal, que tem recebido bastante denúncias dos 

moradores daquela região, relembra que em 2018/2019 foi feita a primeira Parceria Público Privada de Ponta 

Grossa, onde haveria destinação da área, que a empresa iniciou a demolição do local, e depois houve um 

abandono da obra o que fez com que o projeto não andasse, e está na justiça que é muito mais demorado e 

agora estão com aquela área cercada com tapumes e com um cenário de guerra, o problema é animais 

peçonhentos, sujeira e invasão por vândalos e usuários de drogas e tem causado transtorno de toda natureza, 

além de ser uma imagem muito feia, que está encaminhando uma indicação para que seja feita a limpeza do 

local, até que um novo projeto seja aprovado, e tenha uma destinação do espaço, que seja feito a limpeza e seja 

monitorado para que essa situação não se perdure. Comenta sobre informação da licitação das ambulâncias, 

que ato importante quanto as ambulâncias, é valorizar o profissional que trabalha, e realmente deixar que vá 

atender a necessidade da saúde da população, em especial nos distritos, não apenas no Guaragi que tem uma 

população de quase seis mil pessoas, que é o que possui mais população, mas também os outros, que fica feliz 

com a compra das ambulâncias, que isso demonstra a preocupação dos vereadores e deputados com a saúde do 

município, que em 2021 encaminhou pedido ao deputado Plauto para que disponibilizasse recurso para compra 

de ambulâncias e foram disponibilizados quatrocentos e sete mil reais que está depositado desde o ano passado, 

esse valor para uma mais equipada e outra para transporte, e naquela ocasião também teve essa preocupação, 

que o mais importante é ter os recursos e continuar buscando mais recursos, que espera que as coisas não sejam 

tão demoradas como estão sendo, que o dinheiro depositado deve ser utilizado com prioridade, sobre a saúde, 

tem agora as emendas impositivas as quais foi destinado recursos para auxiliar na redução das filas de alta e 

média complexidade, e também não está vendo isso acontecer, que é preciso prioridade na utilização dos 

recursos, ainda mais esses que não são do caixa geral diretamente. Sobre o Guaragi comenta que pediu a 

reforma do Ginásio de Esportes, que é o único lugar de lazer da comunidade e o deputado Aliel Machado 

encaminhou duzentos mil reais, depositado em 29/09/2021 e até agora não foi feito nem o orçamento para fazer 

a reforma daquele espaço, que falou com o Secretário que antecedeu Celso Santana e recentemente com 

Henrique do Valle que se comprometeu nesse sentido. Que é importante que se verifique o uso do recurso, 

concede a palavra a vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE), comenta sobre o Mercado 

Municipal, e cita Indicação número 117/2022 que pede a limpeza e adequação daquele espaço, que tem trânsito 

de automóveis e pessoas, e o risco do acúmulo de lixo e animais peçonhentos. Com a palavra novamente o 
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vereador Izaias Salustiano (PSB), comenta que unirão esforços para que o espaço seja devolvido para a 

população, que se limpo possa servir de estacionamento. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 11/07/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM REGIME ESPECIAL 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA E OUTROS 
Projeto de Emenda a Lei Orgânica nº 1/2022: 
Promove alteração na Lei Orgânica Municipal, conforme especifica. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR DR. ERICK 
Projeto de Lei Ordinária nº 332/2021: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Doutor AUDIE NATHANIEL MOMM. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DOS VEREADORES IZAIAS SALUSTIANO E DR. ERICK 
Projeto de Lei Ordinária nº 357/2021: 
Dispõe sobre a criação, manejo, comércio e transporte de abelhas sociais nativas (meliponíneos), no âmbito do 

Município de Ponta Grossa. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 126/2022: 
Declara de utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃO JUDÔ CARLOS SILVA - A.J.C.S., com sede nesta 

cidade. 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI 
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Projeto de Lei Ordinária nº 128/2022: 

Denomina de BMX Green River Trails a praça localizada na quadra compreendida entre as Ruas João Cecy 

Filho, Rua Fagundes Varela, trecho entre as Rua Rio Pardo e Rua Rio Coutinho no Núcleo Rio Verde, Bairro 

Neves, no Município de Ponta Grossa. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DA VEREADORA JOCE CANTO 
Projeto de Lei Ordinária nº 253/2021: 
Denomina de ANTONIO DE MELLO a área verde localizada na Rua Jacinto Gomes no Condomínio Rural do 

Guaragi. 
  

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

16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

 

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

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 

Projeto de Lei Ordinária nº 51/2022: 
Institui o Programa Municipal de Acompanhamento Farmacêutico para Pacientes do SUS Portadores de 

Diabetes Mellitus. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CSAS  - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Projeto de Lei Ordinária nº 68/2022: 
Denomina de ANDRÉ LUIS HASS a Rua nº 1 do Loteamento Jardim Boreal 2, situado na Vila Borato, Bairro 

Piriquitos, nesta cidade. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso (Aprovado – 

17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

 

                         COSPTTMUA - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral confeccionado pela 

                                                          CLJR 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA 
Projeto de Lei Ordinária nº 127/2022: 
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Institui, no âmbito do Município de Ponta Grossa, a Semana de Conscientização sobre a Síndrome de Bournout, 

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 confeccionada  

                                                            pela CLJR 

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

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  
  

MOÇÕES 

  

Nº 363/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Colares, representado na pessoa do Diretor 

Geral Douglas Grzebieluka, em homenagem a ter sido agraciado com o prêmio de destaque entre as  melhores 

Escolas Cívico Militar do Brasil, no Programa Nacional das Escolas Cívicos Militares (PECIM) 

  

Nº 364/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Subtenente EB Luiz Osório Paula dos Santos, por seu trabalho como Monitor no Colégio 

Estadual Cívico-Militar Professor Colares 

  

  

Nº 365/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Maria Aparecida Furmann Zappe, por seu trabalho como Diretora Auxiliar no Colégio 

Estadual Cívico-Militar Professor Colares 

  

Nº 366/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Marcia Aparecida Alferes, por seu trabalho como Diretora Auxiliar no Colégio Estadual 

Cívico-Militar Professor Colares 

  

Nº 367/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Coronel EB Marco Aurelio Caldas, por seu trabalho como Oficial de Gestão Escolar no 

Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Colares 

  

Nº 368/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Capitão EB Ezequiel Ferreira do Prado, por seu trabalho como Oficial de Gestão 

Educacional no Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Colares 

  

Nº 369/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 
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MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Subtenente EB Jorge Ubirajara Costa da Luz, por seu trabalho como Monitor no Colégio 

Estadual Cívico-Militar Professor Colares 

  

Nº 370/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao 2º Sargento EB Walter Dutka Júnior, por seu trabalho como Monitor no Colégio Estadual 

Cívico-Militar Professor Colares 

  

Nº 371/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao 2º Sargento EB Helio Henrique Stockmann, por seu trabalho como Monitor no Colégio 

Estadual Cívico-Militar Professor Colares 

  

Nº 372/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao 2º Sargento EB Enéias de Ramos, por seu trabalho como Monitor no Colégio Estadual 

Cívico-Militar Professor Colares 

  

Nº 373/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao 2º Sargento EB Luciano Rodrigues Ferreira, por seu trabalho como Monitor no Colégio 

Estadual Cívico-Militar Professor Colares 

  

Nº 374/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao 2º Sargento EB Julio Cezar Schamne, por seu trabalho como Monitor no Colégio 

Estadual Cívico-Militar Professor Colares 

  

Nº 375/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao 2º Sargento EB José Carlos Ribeiro Custódio, por seu trabalho como Monitor no Colégio 

Estadual Cívico-Militar Professor Colares 

  

Nº 376/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao 3º Sargento EB Ademir Ferreira, por seu trabalho como Monitor no Colégio Estadual 

Cívico-Militar Professor Colares 

  

Nº 377/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione para 

intensificar a segurança nas Praças Barão de Guaraúna e Barão do Rio Branco, com patrulhamento, rondas 

ostensivas e também abordagens, afim de reduzir as ações de criminalidade, uso de entorpecentes, práticas de 

delitos e importunação aos munícipes de modo geral. 

  

Nº 378/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DO VÍRUS HIV de Ponta Grossa, 

pela realização do 1° Chá Beneficente. 
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Nº 379/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Atleta e Professor de Xadrez LUCAS SILVESTRE BORGES, por representar o município de Ponta 

Grossa, nos Campeonatos de Xadrez. 

  

  

Nº 380/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Sr. ANDRE LUIS MARTINS SENS e ao Sr. MÁRIO RODRIGUES MONTEMÓR NETO, pelo 

evento de Xadrez realizado no dia 25 de Junho.  

 Total de Moções Aprovadas – 18 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 14 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 

Vereador Jairton da Farmácia (UNIÃO BRASIL) - 3 

INDICAÇÕES 

  

Nº 1508/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção e limpeza dos bueiros na Rua Alex Felix, Santa Barbara - Cará Cará. 

  

Nº 1509/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento e Cascalhamento na 

Rua Curitiba entre  as Ruas Teodoro Klipel e Teixeira de Macedo, Bairro Olarias, nesta cidade. 

  

Nº 1510/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o   Estudo para Manilhamento na 

Rua Curitiba, Bairro Olarias, nesta cidade. 

  

Nº 1511/2022 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 

Babilônia, no Jardim Carvalho, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1512/2022 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 

Betel, no Jardim Carvalho, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1513/2022 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o recapeamento asfáltico, bem como 

outros reparos necessários, na ciclovia localizada na Avenida Antônio Saad, entre a vila Jardim Esplanada e o 

Parque Nossa Senhora das Graças. 

  

Nº 1514/2022 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 Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção com pintura de faixas 

e sinalização em toda a via na Rua Cinamomo - Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 1515/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar o conserto da grelha de 

concreto localizada no pátio da Escola Municipal Deputado Djalma De Almeida Cesar, nesta cidade. 

  

Nº 1516/2022 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, adequação de via com patrolamento, cascalhamento e  estudos 

de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para a Rua Teixeira de Macedo, em Uvaranas 

  

Nº 1517/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para 

a Rua Radialista Nelson Anunziatto a partir da Rua Ercílio Slaviero, no Parque Nossa Senhora das Graças. 

  

Nº 1518/2022 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, adequação de via com patrolamento, cascalhamento e  estudos 

de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para a Rua Olavo Bilac, trecho compreendido á partir da 

Rua Benjamim Franklin, em Uvaranas 

  

Nº 1519/2022 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, adequação de via com patrolamento, cascalhamento e  estudos 

de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para a Rua Paula Gomes, situada no Bairro Santo Antônio. 

  

  

  

Nº 1520/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para 

a Rua Benjamin Franklin, trecho compreendido da Avenida Ana Rita, até a Rua Olavo Bilak , situada no Bairro 

de Uvaranas. 
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Nº 1521/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para 

a Rua Germano Clausen, situada no Bairro da Colônia Dona Luiza. 

  

Nº 1522/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para 

a Rua Conde de Irajá, no Vila São Francisco em Uvaranas. 

  

Nº 1523/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

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

da Rua Maria Avelina Martins Braga - Jardim Maracanã , no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 

conforme a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 1524/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente limpeza da galeria e instalação de grelha 

e tampa do bueiro da Rua Guaritá, Contorno. 

  

Nº 1525/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção da rua Nina Rodrigues, 

Ronda. 

  

Nº 1526/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando o retorno da linha de ônibus Santa Paula/Terminal 

Nova Rússia. 

  

Nº 1527/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, para que seja viabilizado a manutenção e/ou patrolamento 

e também incluído no Programa Municipal de Pavimentação a Rua OTAVIO PALHANO -  Bairro: Monta 

Carlo 

Total de Indicações Aprovadas – 20 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 
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Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 7 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 3 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 
  
______________________________________________________________________________________________________________ 
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 09 de Julho de 2.022. 
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                 Presidente                                                 1º Secretário  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Agradece pelo final de semana produtivo 

e abençoado, comenta estar com a camiseta tema do Congresso de Mulheres da Igreja Quadrangular, Rema, 

sendo a palavra determinada por Deus para o coração, em Foz do Iguaçu, parabeniza a Coordenadora Estadual, 

Pastora  Sumaia, pela excelente coordenação e trabalho produtivo, agradece a Coordenadora Nacional, Pastora 

Bianca Oliveira que comanda as mulheres no Brasil, que o Rema de Deus foi quando o anjo se apresentou para 

a Virgem Maria, trazendo a palavra anunciada, que ela seria agraciada por Deus gerando Jesus, que é a palavra 

direcionada ao coração, que voltou muito feliz, que esteve com outras pastoras e foi um grande mover, 

extremamente produtivo, parabeniza a Coordenadora Regional Inês Cadernal, e que Foz do Iguaçu, é uma terra 

linda e as mulheres voltaram felizes para casa.  

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA ONZE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (XVII 

LEGISLATURA). 

               Aos onze dias do mês de julho 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 o Vereador Filipe Chociai - Vice Presidente, com a ausência justificada do Vereador 

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. Utilizaram da palavra em questão de 

ordem: Vereadora Joce Canto, para mencionar a presença de Arthur Miguel Bueno Rodrigues Neves, com seis 

anos, estudante da Escola Municipal Ecléa dos Passos Horn, lutador de jiu jitsu, campeão brasileiro, tendo 

recebido nesta ocasião moção de aplauso, por haver se consagrado em três competições paranaense, obtendo 

aproveitamento de cem por cento e ainda tendo conquistado o campeonato brasileiro em São Paulo, esperando 

apoio das empresas locais e Prefeitura Municipal. Também ressaltou a presença, tendo homenageado Paola 

Kalva Machado, do primeiro ano do ensino médio do Colégio Agrícola, com quinze anos, embaixadora do 

Programa Estadual Ganhando o Mundo, que irá para Nova Zelândia em programa do Governo do Estado, uma 

das melhores alunas, representar o Brasil, Paraná e Ponta Grossa, estando à frente do Projeto Coisas de Menina, 

visando conscientizar escolas públicas e particulares sobre a necessidade de se discutir a pobreza menstrual com 

toda a comunidade escolar, sendo co-autora da lei que dispõe sobre a Semana de Conscientização do Ciclo-

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=11/07/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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Menstrual, tendo apresentado à essa vereadora o projeto de lei em questão. Ambos os homenageados  foram 

aclamados com uma salva de palmas. Vereador Felipe Passos, parabenizando a moção aprovada por todos os 

vereadores a Luan Campanini, atleta de nossa cidade, Bacharel de Educação Física da UEPG, campeão 

paranaense em Overall, por três vezes consagrado a nível paranaense e regional, bem colocado em outras 

competições também atingindo os primeiros lugares. Também foi aclamado com uma salva de palmas. Ede 

Pimentel, agradecendo a presença do Artista Visual Celso Parubocz, que recebeu nesta ocasião Moção de 

Aplauso, destacando que realiza o trabalho Arte na Câmara, com muitas exposições já realizadas, tendo sido 

paralisadas pela fase da pandemia e que agora voltará com suas atividades. O Senhor Presidente nesta ocasião 

estendeu suas homenagens às pessoas mencionadas, referendando ainda, que estará sendo retomada a exposição 

de obras de artes nesta Casa, iniciando com Celso Parubocz. Vereadora Josi do Coletivo, para agradecer as 

presenças ilustres nesta Casa, em especial sua orientadora de pós graduação, Professora Rita de Cássia, desejando 

boas vindas, ainda reivindicou um minuto de silêncio em nome do seu colega parceiro, companheiro Marcelo 

Arruda, de Foz do Iguaçu, que foi assassinado brutalmente enquanto comemorava a passagem de aniversário, e 

pela família enlutada. Vereador Geraldo Stocco, estendendo um minuto de silêncio ao trabalhador Davi José da 

Silva Lima que sofreu acidente fatal numa das execuções de trabalho da Prefeitura Municipal, estendendo seus 

sentimentos a toda a família e amigos. Vereador Julio Küller, parabenizando o Senhor Presidente por trazer de 

volta o artista pontagrossense Celso Parubocz para expor no espaço Arte na Câmara. Estendeu também um 

minuto de silêncio à memória do Jovem Felipe, criança com deficiência que veio a descansar nesse dia. O Senhor 

Presidente acatou as homenagens póstumas, concedendo um minuto de silêncio pelas pessoas falecidas 

mencionadas, estendendo a seus familiares enlutados. 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 - Of. nº 1226/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.270. Of. 

nº 1296/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 245/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1345/22-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 250/22, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1369/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 255/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1402/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 249/22, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1406/22-GP, solicitando 

os bons préstimos no sentido de promover a devolução do Projeto de Lei nº 271/21, anexo à Mensagem 

Prefeitural nº 79/21, objetivando ajustes formais ao arquivamento da proposição. Colocado em discussão e 

votação, foi aprovado o teor do solicitado em tela. Of. nº 1165/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 

236/22, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 1213/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 

223/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1320/22-GP, em atendimento a Indicação nº 471/22, de autoria 

da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1326/22-GP, em atendimento a Indicação nº 472/22, de autoria da Vereadora 

Joce Canto. Of. nº 1329/22-GP, em atendimento a Indicação nº 473/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of 

nº 1330/22-GP, em atendimento a Indicação nº 474/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1331/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 475/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1332/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 476/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1337/22-GP, em atendimento a Moção de 

Apelo nº 35/22, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1333/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

477/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1334/22-GP, em atendimento a Indicação nº 478/22, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1335/22-GP, em atendimento a Indicação nº 479/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1336/22-GP, em atendimento a Indicação nº 480/22, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 1337/22-GP, em atendimento a Indicação nº 19/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. 

Of. nº 1338/22-GP, em atendimento a Indicação nº 54/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 

1340/22-GP, em atendimento a Indicação nº 84/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1341/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 149/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1342/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 150/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - 

Projeto de Lei nº 203/22, promove alteração na Lei nº 10.644, de 04/08/2011, conforme especifica. DO 

VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 204/22, denomina de TADEU MAZUREK a 

Rua nº 47, do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade. DO VEREADOR GERALDO 

STOCCO - Projeto de Lei nº 205/22, promove alteração na Lei nº 6.857, de 26/12/2001, conforme especifica. 

Projeto de Lei nº 206/22, promove alteração na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica. Projeto de Lei 
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nº 207/22, estabelece faculdade aos contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU de deduzirem 

as doações aos Fundos Municipais que especifica e dá outras providências. DO VEREADOR LEANDRO 

BIANCO - Moção de Aplauso nº 381/22, dirigida ao grupo CENETEC, bem como aos seus técnicos de 

enfermagem. DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Apelo nº 382/22, à Excelentíssima Senhora 

Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar estudos de viabilidade e 

implementação de solução, ainda que em caráter provisório, relativamente ao transporte coletivo entre Ponta 

Grossa e o Distrito de Itaiacoca. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Aplauso nº 383/22, dirigida 

ao Colégio Estadual Senador Correia, em reconhecimento pela vitória da V Edição do Concurso Estadual de 

Produção de Material Audiovisual sobre Drogas, na categoria “Escola Pública”. A equipe que venceu foi 

coordenada pela professora Paola Clarindo Oniesko Bail e os alunos são Alexandre Aurélio Barbosa, Mainara 

Cristina Schroeder, Nicolly Emanuely Veiga dos Santos, Russel Aslan e Vitor Henrique Schastalo. Moção de 

Aplauso nº 384/22, dirigida a banda pontagrossense Cadillac Dinossauros, nas pessoas de David Barros, Hugo 

Alex e Billy Joy, pelos 16 anos de história. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de Aplauso nº 385/22, 

dirigida a ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA AMIGOS VETERANOS, pelo trabalho social desenvolvido. DO 

VEREADOR DR. ZECA - Requerimento nº 283/22, solicitando para que seja justificada a sua ausência na 

presente sessão (11/07/22), em razão de compromissos agendados. Colocado o mesmo em discussão e votação, 

foi aprovado.  Finda a leitura do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - 

VEREADOR GERALDO STOCCO: Parabenizou quando esteve presente em Cândido de Abreu com o 

Deputado Federal Aliel Machado, ressaltando o trabalho da Banda daquela cidade que se sagrou campeã em 

diversos campeonatos, e na data anterior, mais uma vez o Município sediou o Vigésimo Nono Campeonato, 

através da Copa de Bandas e Fanfarras, registrando seus cumprimentos nas pessoas de Erick e todos os 

integrantes e famílias que apóiam a referida banda, dizendo que faz diferença. Seguindo, registrou a necessidade 

de incentivar a cultura no Município, ficando feliz com a volta do Projeto Sexta as Seis com diversas 

apresentações, considerando existirem bandas de repercussão nacional e internacional, e propondo ainda, talvez, 

colocar nas escolas municipais a fanfarra, a banda, saindo assim  da inércia, com o Poder Público ajudando no 

que for necessário. Comentou sobre a CPI DA SAÚDE, que na última semana recomendou a contratação urgente 

de médicos para a Prefeitura Municipal, tendo ouvido diversas pessoas da Regional de Saúde, UPAS, antigo 

Pronto Socorro, ex-secretários, e ouvirão mais pessoas, vendo que existe omissão da Senhora Prefeita Municipal, 

que com dois anos de mandato não executa contratações, tendo a caneta nas mãos para poder tomar decisões e 

não tem feito nada. Comentou que a mesma abriu a Unidade de Saúde Sady Macedo Silveira para atendimento 

infantil, entendendo ser mais que obrigação, faltando, no entanto, planejamento, por isso que foi aberta às 

pressas. Não tem perspectiva de trabalhar à longo prazo, com a passagem de uma ex-gestão extremamente 

marqueteira, sendo que sabia as condições do Hospital Municipal e deixou largado, frisando ainda que hoje se o 

mesmo fechou é culpa também do ex-prefeito Marcelo Rangel que não olhou para essa necessidade. Tudo isso 

estará no relatório, porém solicitou à Prefeitura Municipal, em prol das pessoas que estão sofrendo todo o dia. 

Até hoje não colocaram uma tenda na UPA SANTA PAULA. Citou que a prefeitura vai ter que responder a 

respeito da publicidade em rede de TV aberta, quanto às ações voltadas à saúde que foram divulgadas, onde 

espera respostas da CPI. Dr. Erick em questão de ordem convidou os vereadores e comunidade em geral, 

informando que hoje começa a vigésima segunda Conferência Municipal de Cultura realizada no Centro de 

Cultura às dezoito e trinta, com atividades a serem realizadas hoje e amanhã dia doze. VEREADORA JOCE 

CANTO: Cobrou as duas ambulâncias fruto de emenda parlamentar da Deputada Mabel Canto, cujo recurso se 

encontra na conta da Prefeitura Municipal desde o mês de março, no valor de cento e setenta mil reais cada, uma 

inclusive servirá para a população de Guaragi onde esteve neste final de semana e não constatou a presença da 

mesma. Soube que parece que vão encaminhar uma para o Guaragi, fruto de emenda de outro deputado, “parece 

que para desmerecer o trabalho da Deputada Mabel, não tendo problema, o que importa é que aquela população 

não fique esperando seis horas pela ambulância do SAMU para salvar vidas”. Assim, destacou que se 

encaminhem então as ambulâncias fruto de emenda da deputada uma para Uvaia e outra para Itaiacoca, pois são 

para salvar vidas, porém que sejam compradas, onde o dinheiro está na conta desde março. Relatou sobre os 

trabalhos da CPI DA SAÚDE, através de seu Presidente Celso Cieslak e demais membros, onde sexta-feira, 
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fizeram mais uma recomendação importante, que se faça de extrema urgência a reforma no telhado do Pronto 

Socorro Municipal, e ainda, que se restabeleça com extrema urgência o serviço de traumatologia, ortopedia e de 

UTI, devido ter pacientes aguardando a dias por esses serviços na Central de Leitos. Amanhã ouvirão mais duas 

pessoas de dentro da UPA SANTANA e inclusive recebeu informações no final de semana, que está faltando 

medicamentos essenciais para a sala de emergência, mais uma situação gravíssima para os pacientes. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para comentar estar trajando preto em face da expectativa de uma menina 

de seis anos de idade, que na ajuda dos preparativos da festa de aniversário de seu pai, onde estava eufórica e 

não imaginava o que viria em seguida, tendo seu sonho arrancado extremamente de forma subumana, com fotos 

que escolheu para representá-lo na presidência da república, onde seria uma noite normal, porque acordou no 

dia seguinte órfã, cuja morte começou bem antes de sábado, sendo um crime pensado a muito tempo por um 

líder político da ultra-direita, que tem discurso que a tempos vem sendo grande câncer no meio político. 

Comentando ainda a respeito do Assassinato do um militante do PT Marcelo Arruda, disse que é só uma das 

metástases, onde políticos em especial da esquerda são os principais atingidos, cujo câncer surgiu para tentar 

calar os seus discursos. Lembrou que no mesmo fim de semana em que Marcelo foi assassinado por um 

bolsonarista extremista, o filho do Presidente da República, Eduardo Bolsonaro estava em Brasília reunindo 

pessoas de todo o país para celebrar as armas, com discurso de ódio, que mata. Lembrou que Lula em suas 

declarações nunca defende ou defendeu a violência, nem no momento de sua injusta prisão também política que 

o impediu de participar das eleições de 2.018. Citou que nos próximos meses, como disse vereador desta Casa, 

as coisas não serão fáceis nenhum pouco. Exigirão assim segurança, porém não se curvarão diante dessa 

violência porque se os cidadãos brasileiros vivem num país democrático, tendo direito de colocar em prática a 

sua política, voltado às minorias, aos trabalhadores sem terra, sem teto, diversidades, mulheres comunidades 

LGBTQIA+, negros, pobres que passam fome nessa nação derrotada pelo bolsonarismo. PASTOR EZEQUIEL 

BUENO: Para comunicar que está apresentando moção de aplauso pelo trabalho dos professores da escola Cívico 

Militar Antonio Sampaio, lamentando a sua antecessora que comentou a respeito das forças armadas, incluindo 

o ódio em suas falas, dizendo que as pessoas devem respeitar, tendo cuidado ao que se fala a respeito dos 

militares, dizendo que a maior arma é o cidadão que pega se embriaga e sai com seu veículo às ruas matando as 

pessoas - sendo o maior índice de mortalidade no Brasil. Para acabar com todo esse ódio, disse que é só inserir 

Jesus Cristo na vida das pessoas, sendo contrário a qualquer tipo de violência. Seguindo, parabenizou pelo 

trabalho do Colégo Cívico Militar, através de seus professores, ao Diretor Geral Douglas, Subtenente do Exército 

Brasileiro Luiz Ozório Paulo, Maria Aparecida Furmanzap, Marcia Aparecida Alferes, Coronel EB Marco 

Aurélio, Coronel EB Ezequiel Ferreira,  Subtenente EB Jorge Ubirajara e Segundo Sargentos Valter, Élio Enéas, 

Luciano, Julio, José e Admir, Terceiro Sargento EB Ademir Ferreira. Oficializou o Primeiro Batalhão e Guarda 

Municipal, onde estava sexta-feira à noite no centro e presenciou bagunça na Praça dos Polacos, assim solicitou 

reforço de patrulhamento nas praças da cidade tanto da Guarda Municipal como da Polícia Militar para que 

pessoas possam circular com tranqüilidade. Ressaltou que as igrejas estão tentando resgatar essas pessoas 

dependentes químicos, onde a população vem sofrendo. Nesse sentido disse que como igreja, estão abertos, para 

ajudar e apoiar essas pessoas. Em aparte a Vereadora Josi do Coletivo registrou colocação relatando ser filha de 

militar, onde seu pai foi sargento, tendo muito respeito pelas forças armadas, onde na ocasião que se referiu da 

Tribuna, dizendo “às suas”, se referiu ao Presidente, as que estão com o mesmo, quando grande parte não lhe 

apóiam. VEREADOR LEANDRO BIANCO: Para dizer queu repudia qualquer tipo de violência, principalmente 

por questões políticas, afirmando não ter sentido o que a Vereadora Josi manifestou da Tribuna, quando disse 

que apenas o lado bolsonarista faz confusão, parte para a violência, lembrando à mesma que foi um ex-filiado 

do PSOL que tentou assassinar o atual presidente Jair Bolsonaro quando estava em campanha e tantos outros 

casos que pode destacar; inclusive o parlamentar de Curitiba que invadiu uma igreja e deve ser cassado. Disse 

que não se pode colocar no mesmo patamar Bolsonaro e Lula, quando esse já foi condenado, passado quase dois 

anos na cadeia. Disse que Bolsonaro defende a família, enquanto Lula defende os bandidos. Lula trabalhou para 

desarmar o cidadão de bem enquanto bandidos estão melhor armados. Porém é contra a violência que ocorreu, 

onde política tem que ser discutida dentro da democracia. Utilizaram de Aparte, Vereador Celso Cieslak, 

relatando que o cidadão que faleceu era pai de família, guarda municipal e sua esposa sua amiga, policial civil 

em Foz do Iguaçu, considerando uma barbaridade o ocorrido, onde o outro cidadão estava acompanhado da filha 
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e esposa e voltou, atirando e teria matado todo aquele que tivesse na porta, até crianças e mulher do policial, 

registrando seu repúdio ao mesmo, não tendo nada a ver com política. Missionária Adriana, somando com o 

Vereador Celso, entendendo que imputar culpa a terceiros pelo momento é suscitar mais violência, entendendo 

que tem como parlamentar, que acalmar os ânimos. Outro assunto, tratado pelo orador, a respeito de ambulâncias, 

onde ocorreu nesta data a abertura e julgamento das propostas de licitação, tendo sido adquiridas sete pelo 

Município, no valor de um milhão setecentos e cinqüenta e um mil, duzentos e noventa e um reais. Lembrou que 

quando estava em campanha apresentou nas redes proposta  no sentido de lutar por ambulância para o Distrito 

de Guaragi e desde o começo do mandato batalha nesse sentido, tendo conseguido duas através dos deputados 

Alexandre Amaro e Aroldo Martins, tendo conversado com a prefeita para que uma fosse àquele distrito, 

esperando que a população tenha essa à disposição, pouco importando se a mesma for enviada através de outro 

deputado. Encerrou parabenizando todos os membros, obreiros e participantes da Igreja Universal, onde 

comemoraram sábado o aniversário de 45 anos de lutas, desafios, crescimento, ganhando almas para o reino de 

Deus. Colocou que a igreja tem trabalhado para levar a palavra de Deus a todos em qualquer condição. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Comentou situação em que foi verificar pessoalmente essa semana, 

considerando ser um local histórico na cidade, o Mercado Municipal, onde tem recebido muitas denúncias dos 

moradores, relembrando que em 2.018/2019 foi realizada a primeira PPP em que deveria ter destinação a referida 

área, com a empresa tendo iniciado a demolição do local e depois houve problema de abandono, fazendo com 

que o projeto não andasse, estando na justiça e hoje aquela área nobre está cercada com tapumes com cenário de 

guerra, sendo invadida por animais peçonhentos, vândalos, meliantes, usuários de drogas, causando transtorno 

de toda a natureza às pessoas que moram na região. Ressaltou que como parlamentares, estão encaminhando 

indicação, esperando ser atendido no sentido de que seja feita a limpeza do local até que novo projeto seja 

aprovado, com destinação do espaço. Irá conversar com os Secretários de Meio Ambiente e Obras, para que seja 

realizada força tarefa nesse sentido. Reportou sobre a informação do Vereador Leandro Bianco, quanto ao fato 

de terem sido licitadas as ambulâncias, dizendo ser tão importante quanto o encaminhamento das mesmas, a 

valorização do profissional que trabalha, atendendo a saúde da população em todos os cantos da cidade, em 

especial nos distritos, não somente Guaragi, mas também Itaiacoca, Uvaia, Pinheirinho. Acredita que sejam 

encaminhadas através, de emendas dos deputados citados por Leandro, Quanto da Deputada Mabel Canto, pela 

Vereadora Joce Canto, demonstrando a preocupação que se tem de ambos para a saúde na cidade. Em 2021 

também encaminhou pedido ao Deputado Plauto Miró Guimarães para que disponibilizasse recurso para compra 

de ambulância na cidade, com a cifra de quatrocentos e sete mil reais que está depositado desde o ano passado, 

para aquisição de duas, uma mais equipada e outra para servir mais para transporte de pessoas à Curitiba. Quanto 

à questão da saúde, lembrou que existem ainda emendas impositivas onde destinaram recursos para auxiliar nas 

filas de alta e média complexidade e não está vendo isso acontecer, necessitando priorizar a utilização desses 

recursos. Pediu também a reforma do Ginásio de Esportes de Guaragi, único lugar de lazer da comunidade, em 

que o Deputado Aliel Machado encaminhou duzentos mil reais, que foram depositados em 29/09/2021 e sequer 

foi feito levantamento para revitalizar aquele espaço, tendo falado com o Secretário que antecedeu Celso Santana 

e recentemente com Henrique do Valle que se comprometeu nesse sentido. Missionária Adriana somou a respeito 

do Mercado Municipal, lembrando da Indicação nº 117/22, de fevereiro, solicitando limpeza e adequação 

daquele espaço, somando na solicitação de providências, considerando a movimentação de pessoas e veículos 

para que possam ter segurança. Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, deu-se início à apreciação da 

ORDEM DO DIA - EM REGIME ESPECIAL, SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE EMENDA À LOM 

Nº 01/22 (Vereadora Missionária Adriana e outros), promove alteração na Lei Orgânica Municipal, 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, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico 

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

pedido verbal de ausência do Vereador Julio Küller no momento de digitar o voto. EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

- PROJETO DE LEI Nº 332/21 (Vereador Dr. Erick), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao 

Doutor AUDIE NATHANIEL MOMM: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe 
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Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, 

Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Dr. Zeca e ainda a aprovação do pedido verbal de ausência do Vereador Julio Küller no momento de 

digitar o voto. PROJETO DE LEI Nº 357/21 (Vereadores Izaias Salustiano e Dr. Erick), dispõe sobre a criação, 

manejo, comércio e transporte de abelhas sociais nativas (meloponíneos), no âmbito do Município de Ponta 

Grossa: APROVADO. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca e ainda a 

aprovação do pedido verbal de ausência do Vereador Julio Küller no momento de digitar o voto. PROJETO DE 

LEI Nº 126/22 (Vereador Geraldo Stocco), declara de utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃ JUDÔ 

CARLOS SILVA - A.J.C.S., com sede nesta cidade: APROVADO. Fica registrada a ausência justificada da 

votação do Vereador Dr. Zeca e ainda a aprovação do pedido verbal de ausência do Vereador Julio Küller no 

momento de digitar o voto. PROJETO DE LEI Nº 128/22 (Vereador Filipe Chociai), denomina de BMX Green 

River Trails a praça localizada na quadra compreendida entre as Ruas João Cecy Filho, Rua Fagundes Varela, 

trecho entre as Ruas Rio Pardo e Rua Rio Coutinho no Núcleo Rio Verde, Bairro Neves, no Município de Ponta 

Grossa: APROVADO. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca e ainda a 

aprovação do pedido verbal de ausência do Vereador Julio Küller no momento de digitar o voto. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 253/21 (Vereadora Joce Canto), denomina de ANTONIO DE MELLO a 

área verde localizada na Rua Jacinto Gomes no Condomínio Rural do Guaragi: APROVADO, nos termos da 

Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Fica registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Dr. Zeca e ainda a aprovação do pedido verbal de ausência do Vereador Julio 

Küller no momento de digitar o voto. PROJETO DE LEI Nº 51/22 (Vereador Celso Cieslak), institui o Programa 

Municipal de Acompanhamento Farmacêutico para Pacientes do SUS Portadores de Diabetes Mellitus: 

APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 

68/22 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno), denomina de ANDRÉ LUIS HASS a Rua nº 1 do Loteamento Jardim 

Boreal 2, situado na Vila Borato, Bairro Piriquitos, nesta cidade: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral 

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

do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 127/22 (Vereador José Carlos S. Raad - Dr. Zeca), institui, no 

âmbito do Município de Ponta Grossa, a Semana de Conscientizaçao sobre a Síndrome de Bournout, e dá outras 

providênicas: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. EM DISCUSSÃO 

ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 

376/22, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 377/22, da Vereadora Missionária Adriana; 378, 379, 380/22, do 

Vereador Jairton da Farmácia e Indicações nºs 1508, 1523/22, da Vereadora Joce Canto; 1509, 1510/22, do 

Vereador Ede Pimentel; 1511, 1512/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 1513/22, do Vereador Leandro Bianco; 

1514/22, do Vereador Celso Cieslak; 1515/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 

1521, 1522/22, da Vereadora Missionária Adriana; 1524, 1525, 1526/22, do Vereador Dr. Erick e 1527/22, do 

Vereador Izaias Salustiano. Concluída a votação da Ordem do Dia, abriu-se espaço para o PEQUENO 

EXPEDIENTE, tendo se manifestado a VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA, para agradecer pelo final 

de semana produtivo e abençoado, em Foz do Iguaçu, comentando sobre o Congresso de Mulheres da Igreja 

Quadrangular, Rema dizendo ser palavra determinada por Deus para os corações, parabenizando a Coordenadora 

Estadual, Pastora Sumaia, pelo trabalho produtivo, milhares de mulheres juntas buscando a Deus, ainda a 

Coordenadora Nacional, Pastora Bianca Oliveira, que comanda as mulheres no Brasil. Exemplificou que quando 

o anjo se apresentou para a Virgem Maria, trazendo a palavra anunciada até a mesma que seria agraciada por 

Deus, gerando o Salvador Jesus. Foi preletora desse encontro estadual, estando com as Missionárias Pastora 

Ketlen, Patrícia, Milla Guedes, Sumaia, Marlene, sendo grande mover, com música, louvor, palavra, arte, 

extremamente produtivo. Parabenizou ainda a coordenadora regional, Reverenda Inês Cadernal que levou 

caravana de três ônibus para participar. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 

presente sessão, convocando a próxima para o dia treze do mês em curso, no horário regimental, cuja Ordem do 

Dia será colocada 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 vereadores 

presentes. Sala das Sessões, em onze de julho de dois mil e vinte e dois. 
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