
 

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

 

ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 18/07/2022 

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) 

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PV)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (UNIÃO 

BRASIL) 

  

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (UNIÃO BRASIL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Declinou a palavra. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PV): Informa não ter esquecido da pauta sobre a TV Educativa, 

comenta sobre a ciclo mobilidade e que e esteve a alguns dias conversando com o secretario Henrique sobre as 

ciclovias e ficou feliz com o resultado e o planejamento, que fica feliz por ter pessoas que pensam na ciclo 

mobilidade, por anos tem sofrido e sabe que as coisas não acontecem do dia para noite, porém, hoje ao menos 

tem pessoas novas, novas de pensamento e que entendem sobre o ciclo mobilidade e veem que não é apenas 

um esporte, mas também um meio de transporte. Entretanto, tem um projeto de lei na Casa para que antes da 

criação de uma nova ciclofaixa aconteça uma Audiência Pública sobre o tema, para que não ocorram, como já 

ocorreram, alguns erros da gestão passada. Já viram que a prefeitura pretende fazer várias novas ciclovias, 

abriu licitação para nova ciclovia, então precisam debater com as pessoas que entendem do assunto, com a 

comunidade e com os grupos de pedal do município, informa que farão Audiência Pública para que seja exposto 

todos os planos e possíveis rotas de ciclovia, que é conversando com quem entende que poderão fazer algo 

melhor. Parabeniza a prefeitura e a Secretaria de Planejamento por todo o empenho com relação a ciclo 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=18/07/2022
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mobilidade e informa que desejam ajudar e contribuir mais. Comenta estar visitando várias Unidades Básicas 

de Saúde e o que acontece na cidade é muito delicado e triste, informa que não viram resposta da prefeita 

Elisabeth e do secretário de saúde sobre as recomendações que a CPI da Saúde fez, e isto está indo para terceira 

semana, onde a CPI já indicou várias soluções para a saúde de Ponta Grossa e a omissão por parte da prefeita 

continua. Informa não saber se as pessoas e a imprensa sabem o que aconteceu de verdade na UBS Antonio 

Saliba, choveu, destelhou em janeiro, e ao invés da prefeitura arrumar rapidamente, largou aquela Unidade de 

Saúde. Unidade nova, bonita e que funcionava, que as telhas saíram devido à chuva e ao invés da prefeitura 

cuidar, abandonaram a unidade e realocaram os servidores em outro local, e para o Ministério da Saúde a 

Antonio Saliba ainda funciona, e seus funcionários continuam trabalhando lá e não em outra UBS. No sistema 

de saúde pública do município existe esse erro, que tem funcionário lotado na Unidade que ninguém conhece, 

onde existe protocolos de ex-funcionários do Antonio Saliba solicitando a prefeitura que retirasse os  materiais 

da Unidade e a prefeitura não retirou e nem respondeu o SEI dos funcionários, o que ocasionou em depredação 

e em pessoas furtando o material público, que a prefeitura não fez nada, que isso pode incorrer em um crime 

de responsabilidade, uma situação delicada que estão recebendo por conta da CPI da Saúde, que estão vivendo 

um caos na saúde pública e a prefeita não se posiciona e não tenta contratar médicos, enquanto isso as pessoas 

estão sofrendo e morrendo, mas parece que nem a morte está sensibilizando essa gestão, e tomarão todas as 

atitudes cabíveis e necessárias para que essa situação se resolva. Comenta saber que muitos da Casa tem 

trabalhado pela saúde, informa que entrarão com as ações necessárias para que as coisas mudem. Concede 

parte ao vereador Felipe Passos (PSDB), parabeniza o vereador pela atenção dedicada a ciclo mobilidade, e a 

prefeita por ter sancionado a última lei sobre o bicicletário público. Informa que semana passada fez indicação 

em atenção a velocidade dos automóveis no município.  

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Comenta ser dia do veterano das forças armadas, data 

separada aqueles que, apesar de não pertencer mais ao serviço ativo da força terrestre, ainda possuem “o sangue 

verde oliva correndo em suas veias”, o Brasil hoje está entre os países que possui um dos dez exércitos mais 

poderosos no mundo, após a independência o país se envolveu em conflitos internos, aliado em duas guerras 

mundiais, missões de paz da ONU e dentre outras, contando com mais de um milhão e seiscentos mil militares 

da reserva por isso parabeniza os veteranos. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta sobre a mortandade de jovens pobres no 

município, sendo estarrecedor essa mortandade, que não está sendo exagerada quando diz que tem pelo menos 

duas mortes por semana de jovens, é uma verdadeira guerra contra a juventude pobre, considerada marginal no 

município. Informa que fez uma postagem, por ser professora em especial do ensino médio a muitos anos, e 

fica angustiada quando recebe a manchete de mais uma morte de um jovem, que corre para ver se não se trata 

de um aluno ou ex-aluno seu, que é bem possível que perca um aluno numa situação como essa. Que fez a 

postagem que teve bastante engajamento, da morte de um rapaz chamado Jonatan no último sábado, e relata o 

texto inscrito, que identifica o rapaz que foi executado com três tiros e facadas na região do Ouro Verde, que 

não sabe o que ele fez, mas que nada justifica um assassinato, que poderia ter sido professora dele, que possuía 

apenas 25 anos, e que já faz muito tempo que acompanham jovens pobres morrendo na cidade, que isso não 

choca ninguém. Deixa para os vereadores a reflexão, se o Jonatan e tantos outros jovens mortos desde o início 

do ano fossem de classe média, independente dos hábitos, questiona se estariam tão conformados, e comenta 

que quando recebem as mensagens de morte imediatamente escutam que devia estar ligado ou andando com 

alguém ligado com o tráfico e questiona quem alimenta o tráfico na cidade, que são exatamente  os que tem a 

mesma idade desses jovens que estão morrendo mas são de classe média e de classe média alta, que devem 

pensar muito bem antes de julgar a população pobre que acabam na mão de facções, porquê os jovens que 

fazem parte do convívio de muitos dos presentes também ajudam a alimentar o tráfico de droga, e nem todos 

morrem por fazer parte do tráfico e de facções, muitos morrem pela cor da pele, por estar no lugar errado na 

hora errada e não podem permitir que atualmente pessoas morram por ser negros, pobres ou porque moram em 

locais perigosos, não interessa se Jonatan tinha saído de um bar, é o direito de ir e vir, e fala para parar de 

justificar a morte de jovens em especial pobres e negros, não interessa se estavam no tráfico, no bar ou na rua, 

que todos tem o direito de ir e vir e toda a população tem direito a segurança, o que está acontecendo é uma 
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chacina com concordância do poder público, que quando escuta que “estão se matando entre eles”, entende que 

não estão “se matando entre eles”, mas, que estão em uma guerra com anuência do poder público, e devem 

frear, faz apelo ao governador do estado, que devem frear a mortandade de jovens no município, que não é 

possível que vejam isso como algo normal, isso é um absurdo e que se fosse de classe média alta hoje teriam 

um minuto de silencio, com toda certeza. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI(PV): Ausente. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 18/07/2022 -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 131/2021: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor LUIZ ALEXANDRE GONÇALVES 

CUNHA. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 215/2021: 

Promove alteração na Lei nº 8.609, de 27/07/2006, conforme especifica. 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DOS VEREADORES DR. ERICK E JÚLIO KÜLLER 
Projeto de Lei Ordinária nº 67/2022: 

Promove alterações na Lei nº 4.712, de 27/04/1992 - CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL, conforme 

especifica. 
Pedido de vistas por 10 dias, pelo vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS)  Aprovado – 16 Votos 

Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 116/2022: 
Revoga a Lei nº 11.938, de 25/09/2014. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
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DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 144/2022: 
Altera a Lei nº 9.796, de 08/12/2008. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 
Projeto de Lei Ordinária nº 117/2022: 
Concede Título de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Senhora IZABEL KOSSATZ PEREIRA. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 152/2022: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 30.000,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 153/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.450.000,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 154/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 506.000,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 
Projeto de Lei Ordinária nº 169/2022: 
Denomina de OSVALDO JOSÉ LEMES, a Rua nº 33, do Loteamento 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, elaborada pela CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 183/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 6.112.075,55, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

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

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 386/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Claudinei Marcos Cordeiro atleta de fisiculturismo amador, apaixonado pelo esporte. 

  

  

  

Nº 387/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Senhor Benedito Oliveira dos Santos, Presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em 

Ponta Grossa/PR., como reconhecimento e agradecimento aos relevantes trabalhos realizados em nosso 

Município. 

  

Nº 388/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Senhora Maria do Carmo Fernandes dos Santos, esposa do Senhor Benedito Oliveira dos Santos, 

Presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ponta Grossa/PR., como reconhecimento aos 

relevantes trabalhos realizados em nosso Município. 

  

Nº 389/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

intensificar em conjunto com o Poder Público e a Sociedade Civil, ações que promovam a retirada de circulação 

das vias públicas de animais de grande porte (cavalos), bem como aplicação de sanções de acordo com as 

legislações vigentes, no tocante a animais normalmente concentrados nas vias públicas em especial no Bairro 

Neves e no Bairro de Uvaranas, no Município de Ponta Grossa. 

  

Nº 391/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

MOÇÃO DE APELO 

Ao Exmo Ministro da Saúde Dr. Marcelo Queiroga, para que Sua Excelência  tome devidas providências  em 

ação conjunta  com Conselho Federal de Medicina, para fins de implementar medidas de proteção a dignidade  

de gestantes submetidas a procedimento cirúrgico e demais pacientes em situações semelhantes ,a qual a 

vulnerabilidade é inevitável, a fim de coibir possível violência sexual praticada por profissionais da saúde, 

como caso noticiado no dia 10 de julho de  2022 no Hospital da Mulher Heloneida Studart- São João do Meriti- 

RJ 

Total de Moções Aprovadas – 5 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 2 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1597/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção/ Incluir no Plano Municipal de 

Pavimentação. Rua:  Dr.Edgar Sponholz  próximo do número 310- Bairro: Contorno 

  

Nº 1598/2022 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 Dirceu Blageski, Jardim Shangrila,  Bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 1599/2022 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: Segismundo Romanowski Cep 84062-050 entre as ruas Eduardo Novack Sobrinho e João Amaral de 

Almeida, Vila Santa Paula 3 - Bairro Contorno na cidade de Ponta Grossa - PR.    

  

Nº 1600/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção/ Incluir no Plano Municipal de 

Pavimentação. Rua:  Leonor Cavagnari  Maciel próximo ao número 446- Bairro: Contorno- Dar uma atenção 

especial na esquina com Abel Ricci 

  

Nº 1601/2022 do Vereador DR. ERICK 
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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 conserto de meios-fios da rua Chorão, Contorno. 

  

Nº 1602/2022 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 solicitar poda de árvore na rua Jaboticabeira, 1332, 

Contorno. 

  

Nº 1603/2022 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 sejam feitos estudos para construção de 

uma quadra de esportes na rua Babaçú, Neves. 

  

Nº 1604/2022 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 com patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Paula Canto Ditzel, 

Oficinas. 

  

Nº 1605/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar a reabertura e manutenção 

da estrada que se inicia na localidade de Lagoa dos Pintos, próximo a Mineração São Judas, fazendo ligação 

com a comunidade do Pocinho, Distrito de Itaiacoca, neste Município. 

  

  

Nº 1606/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar a limpeza de um terreno que 

está localizado na rua Padre Fredolino Beuren esquina com a rua Santa Rita n.º 204  ,  Jardim Pontagrossense, 

Cara cara, nesta cidade.  

  

Nº 1607/2022 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 

das ruas do Negão e Professora Elisiane M. Hilgemberg, ambas situadas no Bairro da Ronda,  no Plano de 

Pavimentação de Ponta Grossa. Enquanto as obras não iniciem, seja realizado com urgência manutenção das 

vias com Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento. 

  

Nº 1608/2022 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 
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da Rua Bom Jardim, situada no Jardim Planalto, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme 

a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros. Enquanto as obras não iniciem seja realizado manutenção 

com  Patrolamento e Manilhamento. 

  

Nº 1609/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

revitalização e manutenção, no campo de futebol do Jardim Planalto, localizado na Rua Leonora Staciaki. 

  

Nº 1610/2022 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 Hamilton Volpi, Rua Leonora Staciaki, Rua Sofia Misiak, Rua Bom Jardim, Rua Adelino Jose Rigoni, 

Rua Emilia Mendes Machado, Rua Badi Miguel Esperidião, Rua Anibaldo Maria Rodrigues e Rua Francisco 

Galvão, situadas no Jardim Planalto, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros. Enquanto as obras não iniciem, seja realizado manutenção nas vias 

em epigrafe. 

  

Nº 1611/2022 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 pavimentação asfáltica da Rua 

Romário Martins, visto que essa Rua apresenta trechos que ainda não foram asfaltados. 

  

Nº 1612/2022 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: Romanós - Bairro Chapada, Vila Dalabona Cep 84062-670, na cidade de Ponta Grossa - PR.    

  

Nº 1613/2022 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 restauração de pavimento asfáltico para a 

Rua Papa João XXIII, localizada no Bairro Neves 

  

Nº 1614/2022 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 estudos e implantação de dispositivos para 

redução de velocidade, sejam eles radares, lombadas e/ou tachões para a Rua Anita Filipowski, esta localizada 

no Bairro Santa Terezinha 

  

Nº 1615/2022 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 pavimentação asfáltica da Rua 

Estéfano Kogus N°135, a qual está localizada no bairro Uvaranas. 
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Nº 1616/2022 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 pavimentação asfáltica da Rua 

Marquês de Caravelas N° 12, a qual está localizada no bairro Uvaranas 

  

Nº 1617/2022 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 contratação de mais médicos, para  

a Unidade de Saúde Antônio Schwanzee, localizada no bairro Santa Luzia. 

  

Nº 1618/2022 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 cascalhamento e patrolamento com 

frisado na rua Major Nabu Oba Vila Morumbi Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 1619/2022 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 doação de manilhas para galeria 

pluvial, contato da moradora Vera 42 999006973, nesta cidade. 

  

Nº 1620/2022 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 troca de iluminação Publica final 

da rua Major Nabu Oba em frente ao número 156 Morumbi Bairro Uvaranas , nesta cidade. 

  

Nº 1621/2022 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 que a linha de ônibus Jardim Amália 

2, aos domingos e feriados,  disponibilize ônibus de meia em meia hora. e, também, viabilize coberturas de 

transporte coletivo, especialmente, no ponto final, conforme demanda dos moradores.  

  

Nº 1622/2022 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 construção de calçadas nas laterais da rua Kurt 

Rodolfo Zitan, Colônia Dona Luiza.  

  

Nº 1623/2022 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 revitalização da Estrada Pública no Ribeirão 

sentido Antunes, Distrito Itaiacoca. 
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Nº 1624/2022 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 Guabirobeira, Santa 

Paula, Bairro Contorno. 

  

Nº 1625/2022 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 com patrolamento, 

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Luís Murat, Colônia Dona 

Luiza. 

  

Nº 1626/2022 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 solicitar de modo urgente um estudo para a 

instalação de um semáforo na esquina da rua Rio Cavernoso com a rua Rio Verde, Neves. 

  

Nº 1627/2022 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 inserção de transporte público para o Distrito de 

Itaiacoca. 

  

Nº 1628/2022 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 melhorias para as linhas de ônibus Roma e Gralha 

Azul, assim como horário estendido após às 23:00. 

  

Nº 1629/2022 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 inserção no cronograma do diário de obras 

da Secretária de Serviços Públicos para limpeza de calçadas na Rua General Barbedo, Colônia Dona Luiza. 

  

Nº 1630/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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 a Colocação de 

Fresado ou a inclusão no programa de asfaltamento a Rua Curruíra, na Vila Borato. 

  

Nº 1631/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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 a Colocação do 

fresado ou a inclusão no programa de asfaltamento a Rua Hara, na Vila Santa Mônica. 

  

Nº 1632/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento a Colocação do 

fresado ou a inclusão no programa de asfaltamento a Rua Marialva na Vila Boa Vista. 

  

Nº 1633/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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, a Colocação do 

fresado ou a inclusão no programa de asfaltamento a Rua Moabe,  na Vila Santa Mônica. 

  

Nº 1634/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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, a Colocação do 

fresado ou a inclusão no programa de asfaltamento a Rua Domingues Ferreira Pinto, entre as Ruas Maringá e 

Rua Arapongas, na Vila Isabel. 

  

Nº 1635/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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, a Colocação do 

fresado ou a inclusão no programa de asfaltamento a Rua Ângelo Martins, na Vila Leila Maria. 

  

Nº 1636/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, restauração de pavimento asfáltico em toda a extensão da 

Avenida Tocantins, esta situada no bairro do Cará-cará. 

  

Nº 1637/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, restauração de pavimento asfáltico em buraco localizado na 

Rua Thaumaturgo de Azevedo, meados do numeral 685 na Vila Cipa. 

  

Nº 1638/2022 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 cascalhamento e patrolamento na 

rua Brasil Para Cristo Vila Congonhas, nesta cidade. 

  

Nº 1639/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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, a Colocação do 

fresado ou a inclusão no programa de asfaltamento toda a extensão da Rua Bandeirantes, na Vila Palmeirinha. 

  

Nº 1640/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento, a Colocação do 

fresado ou a inclusão no programa de asfaltamento da Rua Mieceslau Adolpho Celinski, entre as Ruas 

Quatorze, no Parque Nossa Senhora das Graças. 

  

Nº 1641/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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, que tome providências para que seja feito o manilhamento, 

patrolamento, sejam fechados os buracos, na Rua do Negão, Bairro Ronda, nesta Cidade. 

  

Nº 1642/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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, a Colocação do 

fresado ou a inclusão no programa de asfaltamento da Rua Lisandro Antunes Sampaio, no Bairro da Ronda 

  

Nº 1643/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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, que tome providências para que seja feito o manilhamento, 

patrolamento, sejam fechados os buracos, na Rua Morro do Cristo, no bairro Gralha Azul, nesta Cidade. 

  

Nº 1644/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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 inclusão no programa de 

asfaltamento a Rua Frei Leandro do Sacramento, no Bairro da Ronda. 

  

Nº 1645/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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 inclusão no programa de 

asfaltamento a Rua Jacob Schell, na Boa Vista. 

  

Nº 1646/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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, que tome providências para que seja feito o manilhamento, 

patrolamento, sejam fechados os buracos, na Rua Brasil Para Cristo, na Vila Congonhas, nesta Cidade. 

  

Nº 1647/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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 fechamento dos buracos da Rua 

Augusto Severo, entre as Ruas Bandeirantes e Centenário do Sul. 

  

Nº 1648/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências para que seja feito o manilhamento, 

patrolamento, sejam fechados os buracos, na Rua Jd São Cristovão, bairro Maria Otília, nesta Cidade. 

  

Nº 1649/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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, a 

Colocação do Fresado, ou a inclusão no programa de asfaltamento a Rua Moabe, na Vila Santa Mônica. 

  

Nº 1650/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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, a 

Colocação do Fresado, ou a inclusão no programa de asfaltamento a Rua Marcelo Augusto Dias Bolzani, no 

Jardim Manacás, Chapada. 

  

Nº 1651/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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, a 

Colocação do Fresado, ou a inclusão no programa de asfaltamento a Rua Dr. Estevam R de Souza Neto, na 

Vila Contorno. 

  

Nº 1652/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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, a 

Colocação do Fresado, ou a inclusão no programa de asfaltamento a Rua Ataíde Ferreira de Menezes, entre as 

Ruas Sabaudia e Rua Maringá, na Vila Izabel. 

  

Nº 1653/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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, a 

Colocação do Fresado, ou a inclusão no programa de asfaltamento a Rua Marialva, entre as Ruas Ataíde 

Ferreira de Menezes e Alberto de Oliveira, na Vila Izabel. 

  

Nº 1654/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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, a 

Colocação do Fresado, ou a inclusão no programa de asfaltamento a Rua Domingos Ferreira Pinto, entre as 

Ruas Jaguapitã e Rua Maringá, na Vila Izabel. 

  

Nº 1655/2022 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 determine aos departamentos 
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competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com patrolamento, 

cascalhamento e compactação na Rua Frei Jacinto de Bufatu e Rua Miguel Dropa, - Cara-Cara, nesta cidade. 

  

Nº 1656/2022 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 a Reconstrução da Ponte sobre o Rio Guarituba, 

Distrito de Itaiacoca- Povoado Serras e Povoado da Barra Grande 

Total de Indicações Aprovadas – 60 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 3 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 5 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 12 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 2 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 4 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 4 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 4 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador Jairton da Farmácia (UNIÃO BRASIL) - 18 

Vereador Geraldo Stocco (PV) - 4 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 
  
______________________________________________________________________________________________________________ 
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 15 de Julho de 2.022. 
  

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

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PV): Informa indignação e repúdio a Secretaria Municipal de Obras, 

que a dois anos no mínimo o pessoal do Jardim Castanheira solicitou a recolocação das luzes no society que 

possuem no bairro e infelizmente a secretaria de obras não atendeu nem ouviu a comunidade que tem diversos 

protocolos e o presidente da Associação de Moradores do Jardim Castanheira “tirou do bolso”, fez “vaquinha” 

e compraram a iluminação daquele society, uma vergonha para a prefeitura, que espalharam de forma política 

mais de quarenta campos society ,e que hoje não cuidam e as pessoas não tem o laser o qual tem direito. Comenta 

que não viu na Casa alguém levantar esse assunto, mais uma herança do governo Marcelo Rangel, “asfalto em 

cima de asfalto”, questiona quais os critérios para asfalto no centro da cidade em cima de um asfalto que já estava 

excelente, questiona sobre o estudo e a prioridade da prefeitura, que é de se lamentar, que não sabe quantos 

quilômetros de asfalto em cima de um asfalto que já estava bom, que já enviaram requerimentos questionando 

os valores e os estudos, que as pessoas estão pagando por isso, que é lamentável o que está acontecendo e tomarão 

as atitudes necessárias. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Considerando a fala anterior, concordam e comentam que 

não se tratam apenas de ruas sem asfalto, mas de ruas intransitáveis, que no final de semana foram visitar duas 
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ruas, uma delas a família deixa o carro na frente de uma vizinha e sobe duas quadras com as compras, que não é 

rua inadequada, ocupação ou invasão, a casa possui documentação completa e que se põe no lugar, que levar as 

compras da garagem até a casa é uma “mão de obra”, fica imaginando carregar por duas quadras, que o carro 

não chega até a casa, que isso é muito grave e vê todo o transtorno na cidade para asfaltar o que já está asfaltado. 

Comenta sobre a fala que fez hoje na Tribuna que chegou até ela o número absurdo, quase 60 mortes esse ano 

sendo que no ano passado nessa mesma época não tinham nem 30 pessoas mortas, reforça indignação, descaso 

e silencio que está ferindo mais do que se estivessem em confronto por essas mortes, que é grave e triste e se 

solidariza a todas as mães que estão enterrando esses jovens, que não existe motivo para matar alguém. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

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

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

LEGISLATURA). 

               Aos dezoito 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 também 

parte da Mesa Executiva os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad “Dr. Zeca” - 

Terceiro Secretário, com a ausência justificada da Vereadora Missionária Adriana se fazendo presentes, 

Vereadores 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. 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 - Mensagem nº 80/22 (Projeto de Lei nº 213/22), autoriza 

o Poder Executivo a transformar a natureza jurídica dos imóveis que menciona, para bem de uso dominial, e 

promover sua inclusão no programa de regularização fundiária “Papel Legal”, do Município de Ponta Grossa. 

Mensagem nº 82/22 (Projeto de Lei nº 214/22), declara o encerramento do Estado de Calamidade Pública no 

Município de Ponta Grossa, em decorrência da pandemia do vírus SARS-Cov-2, causador da doença Covid-19 

e revoga a Lei nº 13.682/2020, a partir de 1º/08/2022. Of. nº 1353/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 14.299. Of. nº 1354/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.300. Of. nº 1355/22-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.301. Of. nº 1356/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.302. Of. nº 

1357/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.304. Of. nº 1358/22-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.308. Of. nº 1359/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.309. Of. nº 1360/22-

GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.310. Of. nº 1404/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 14.275. Of. nº 1407/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.294. Of. nº 1486/22-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.279. Of. nº 1512/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.314. Of. nº 

1448/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1765/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 

1450/22-GP ,em atendimento a Indicação nº 1878/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1452/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 1726/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1453/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 518/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1225/22-GP, em atendimento a 

Moção de Apelo nº 553/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1275/22-GP, em atendimento 

a Moção de Sugestão Legislativa nº 277/22, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1361/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 165/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1362/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 168/22, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1363/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 169/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 136422-GP, em atendimento a Indicação nº 171/22, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1366/22-GP, em atendimento a Indicação nº 172/22, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. nº 1367/22-GP, em atendimento a Indicação nº 173/22, de autoria do Vereador Julio 

Küller. Of. nº 1368/22-GP, em atendimento a Indicação nº 207/22, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 

1373/22-GP, em atendimento a Indicação nº 223/22, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 1375/22-GP, 

em atendimento a Moção de Apelo nº 132/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1376/22-GP, em 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=18/07/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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atendimento a Indicação nº 114/22, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 1378/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 233/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1379/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 277/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1380/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

284/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1381/22-GP, em atendimento a Indicação nº 288/22, de 

autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1382/22-GP, em atendimento a Indicação nº 324/22, de autoria da 

Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1383/22-GP, em atendimento a Indicação nº 325/22, de autoria da 

Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1384/22-GP, em atendimento a Indicação nº 347/22, de autoria do 

Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1385/22-GP, em atendimento a Indicação nº 351/22, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 1386/22-GP, em atendimento a Indicação nº 352/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. 

Of. nº 1387/22-GP, em atendimento a Indicação nº 379/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 

1388/22-GP, em atendimento a Indicação nº 481/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1389/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 482/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1390/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 483/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1392/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

484/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1393/22-GP, em atendimento a Indicação nº 485/22, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1394/22-GP, em atendimento a Indicação nº 486/22, de autoria do 

Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1395/22-GP, em atendimento a Indicação nº 487/22, de autoria do Vereador Julio 

Küller. Of. nº 1396/22-GP, em atendimento a Indicação nº 488/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 

1400/22-GP, em atendimento a Indicação nº 489/22, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 1401/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 490/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1403/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 491/22, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 1405/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 492/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1408/22-GP, em atendimento a Indicação nº 493/22, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1409/22-GP, em atendimento a Indicação nº 494/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1410/22-GP, em atendimento a Indicação nº 496/22, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 1411/22-GP, em atendimento a Indicação nº 497/22, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 

1412/22-GP, em atendimento a Indicação nº 498/22, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 1413/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 499/22, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 1414/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 500/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1415/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 501/22, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 1416/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

502/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1417/22-GP, em atendimento a Indicação nº 503/22, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1418/22-GP, em atendimento a Indicação nº 504/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1419/22-GP, em atendimento a Indicação nº 505/22, de autoria do Vereador Filipe 

Chociai. Of. nº 1420/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 263/22, de autoria do Vereador Felipe Passos. 

Of. nº 1421/22-GP, em atendimento a Indicação nº 506/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1422/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 507/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1423/22-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 284/22, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 1424/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 508/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1425/22-GP, em atendimento a 

Moção de Apelo nº 402/21, de autoria dos Vereadores Ede Pimentel, Geraldo Stocco e Izaias Salustiano. Of. nº 

1426/22-GP, em atendimento a Indicação nº 509/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1427/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 510/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1428/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 511/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1429/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

512/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1430/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 230/22, 

de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1431/22-GP, em atendimento a Indicação nº 513/22, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1432/22-GP, em atendimento a Indicação nº 514/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1433/22-GP, em atendimento a Moção de Sugestão Legislativa nº 224/22, de 

autoria das Vereadoras Joce Canto e Josi do Coletivo. Of. nº 1434/22-GP, em atendimento a Indicação nº 515/22, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1435/22-GP, em atendimento a Indicação nº 516/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1438/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 281/22, de autoria da Vereadora 

Josi do Coletivo. Of. nº 1439/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 202/22, de autoria dos Vereadores 

Ede Pimentel, Julio Küller e Joce Canto. Of. nº 1441/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1581/21, de autoria 

do Vereador Dr. Erick. Of. nº 1442/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1166/21, e autoria do Vereador Ede 
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Pimentel. Of. nº 1443/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 650/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. nº 1445/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1817/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. DO VEREADOR 

IZAIAS SALUSTIANO - Projeto de Lei nº 212/22, denomina de PARQUE EBERHARD MUSCH, o Parque do 

Mel localizado nbo antigo Matadouro Municipal. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Projeto de Lei nº 

215/22, promove alteração na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica. DO VEREADOR DANIEL 

MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 216/22, denomina de MAURO JOSÉ MAZUREK a Rua nº 45 do 

Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade. Projeto de Lei nº 217/22, denomina de 

ALICE IZAURA RICCI MAZUREK a Rua nº 46 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta 

cidade. Projeto de Lei nº 218/22, denomina de HELENA SPINARDI DE MARIO a Rua B do Loteamento 

Campobello Gold 1, Bairro Colônia Dona Luiza, n esta cidade. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Projeto de 

Lei nº 219/22, dispõe sobre a distribuição das escolas públicas municipais que oferecem ensino integral no 

Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 220/22, 

denomina de HENRIQUE DE MARIO a Rua C do Loteamento Campobello Gold 1, Bairro Colônia Dona Luiza, 

nesta cidade. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Aplauso nº 302/22, dirigida à 17a 

IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR -TEMPLO DA RESTAURAÇÃO-, pelo seu jubileu de Prata, 

comemorado no dia 17 de julho de 2022. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Moção de Aplauso nº 393/22, 

dirigida aos Professores da Academia de Danças Gaúchas de Salão Querência, que iniciou á 17 anos com sua 

primeira turma em 05/07/2005, já deram aula nas cidades de Carambeí, Palmeira, Ipiranga e atualmente em 

Ponta Grossa no Clube Democrata. De todo esses tempos já passaram aproximadamente mais de 8.000 alunos. 

DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 394/22, a Ana Carolini Afani, pelo seu destaque nacional 

e internacional na prática do fisiculturismo representando com grandeza a cidade de Ponta Grossa. Moção de 

Aplauso nº 395/22, a ser encaminhada ao Coro Cidade de Ponta Grossa, em reconhecimento à produção e difusão 

da arte musical em nosso município. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de Aplauso nº 396/22, dirigida 

a fisiculturista Ana Carolini Afani. DOS VEREADORES CELSO CIESLAK, FELIPE PASSOS, IZAIAS 

SALUSTIANO, JOCE CANTO, JULIO KÜLLER, LEANDRO BIANCO, LÉO FARMACÊUTICO E 

MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Apelo nº 397/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta 

Grossa, para que Sua Excelência determine a transferência do Serviço Funerário municipal para a Fundação de 

Assistência Social que hoje está sob a responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente. DO VEREADOR EDE 

PIMENTEL - Moção de Aplauso nº 398/22, dirigida ao cantor Marcos Teixeira. DA VEREADORA JOSI DO 

COLETIVO - Moção de Apelo nº 399/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para 

que Sua Excelência gestione, junto aos órgãos competentes o incremento de recursos para aumentar o valor pago 

aos alimentos orgânicos para os agricultores familiares, referente ao Edital da Chamada Pública nº 13/2022, no 

âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

- Moção de Aplauso nº 400/22, a ser encaminhada à IGREJA RENOVO, representada na pessoa do Pastor 

Presidente Daniel Joslin, em homenagem aos seus 10 anos de atividades em nossa cidade. DA VEREADORA 

MISSIONÁRIA ADRIANA - Requerimento nº 302/22, solicitando para que seja justificada a sua ausência na 

presente sessão (18/07/2002), por motivos de foro íntimo. Colocado em discussão e votação, foi aprovado o 

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

VEREADOR GERALDO STOCCO: Primeiramente discorreu a respeito de ciclo-mobilidade, informando que 

esteve conversando com o Secretário Henrique do Valle, de Planejamento, quanto a possíveis rotas no 

Município, ficando feliz com os estudos que estão realizando, junto a pessoas que pensam em mobilidade, 

sabendo que as coisas não acontecem do dia para a noite, porém agora entendem essa necessidade, considerando 

a bicicleta não somente como esporte, mas meio de transporte. Lembrou existir projeto em tramitação na Casa, 

para que antes de serem demarcadas vias da cidade, com a pintura ou asfaltamento de nova ciclovia, ciclo-faixa 

ou similar, essas sejam precedidas de audiência pública sobre o tema para que não aconteçam erros que 

ocorreram na gestão passada. Destacou que o tema precisa ser debatido com pessoas que entendem do assunto, 

comunidade que utiliza a bicicleta, onde convidará hoje mesmo a Secretaria de Planejamento para vir à esta 

Casa, expor todos os planos e possíveis rotas de ciclovia que tem em estudo. Outro assunto, para dizer que está 

visitando várias UBS, onde não viu respostas da prefeita municipal e do Secretário de Saúde, quanto as 

recomendações que a CPI DA SAÚDE fez, estando indo já para a terceira semana em que essa indicou várias 
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soluções, continuando a omissão da gestora municipal. Relatou que a UBS Antonio Saliba, após a ocorrência de 

chuvas, veio a sofrer destelhamento e ao invés da prefeitura rapidamente proceder com os reparos, a deixou 

abandonada, transferindo as pessoas que lá trabalhavam para o Recanto Verde, onde para o Ministério da Saúde, 

aquela unidade está em plena atividade, tendo ainda sofrido vandalismos, entendendo que pode incorrer em 

crime de responsabilidade tanto da fundação quanto da prefeita. Disse que tomará todas as atitudes cabíveis e 

necessárias para que essa situação se resolva. Em aparte, se manifestou o Vereador Felipe Passos, parabenizando 

o orador pela atenção dedicada à ciclo-mobilidade, onde tem trabalhado nesse sentido, e ainda a Senhora Prefeita 

Municipal por haver sancionado a última lei de sua lavra, em relação ao bicicletário público junto através de 

Parcerias Público Privadas - PPS. Em relação a esse cuidado, comunicou que semana passada realizou indicação 

em atenção à velocidade dos automóveis no município, onde é estabelecida quarenta km/h em várias vias, 

lembrando que o Ex-Prefeito Municipal Otto Cunha e sua esposa Cenir deram apoio à essa questão, assim 

também aos pedestres e motoristas em vista da saúde pública. VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: 

Para falar a respeito da passagem do Dia do Veterano que se comemora nesta data, ressaltando as forças armadas, 

dizendo que o termo é utilizado para referir aos militares da Reserva Remunerada Reformados, separada a data 

para homenagem àqueles que não mais pertencem ao serviço ativo da força terrestre, no entanto ainda sentem 

“o sangue verde oliva correndo em suas veias”. Destacou que o Brasil está atualmente entre os países que 

possuem os dez exércitos mais poderosos em todo o mundo, após a independência, onde se envolveu em conflitos 

internos e foi também aliado nas duas grandes guerras mundiais, nas missões de paz da ONU, nas pacificações, 

dentre outras, contando hoje com mais de um milhão e seiscentos mil militares da reserva. Pediu bênçãos divinas 

a todos que um dia pertenceram às fileiras do Exército Brasileiro. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para 

comentar a respeito da mortandade de jovens pobres na cidade, dizendo ser estarrecedora, não estando sendo 

exagerada ao mencionar que ocorrem pelo menos duas mortes por semana, uma verdadeira guerra contra a 

juventude pobre considerada marginal. Disse que fica angustiada quando recebe manchete de mais uma morte 

de jovem, onde corre para ver se não se trata de seu ex-aluno, sendo possível se perder a vida em situação como 

essa. Fez postagem que teve bastante engajamento da morte de rapaz de nome Jonatan no último sábado, com 

25 anos executado a tiros e facadas na região do Ouro Verde. Já faz tempo que acompanha assassinatos de jovens 

pobres na cidade e isso não choca ninguém, indagando se o referido jovem como tantos outros fossem de classe 

média alta, passaria batido? Deixou essa reflexão às vereadoras e vereadores desta Casa. Quanto ao fato de 

justificar por estarem envolvidos com o tráfico, deixou outro questionamento, dizendo que os que alimentam o 

tráfico, são exatamente aqueles que tem a mesma idade desses jovens que estão morrendo, porém pertencem à 

classe média e classe média alta, tendo que pensar muito bem antes de julgar a população pobre que acabam nas 

mãos de facções. Frisou que todos tem o direito de ir e vir e acesso à segurança, o que está acontecendo é chacina 

com concordância do Poder Público, apelando ao Governador do Estado, quanto a necessidade de frear a 

mortandade de jovens no Município, não sendo possível que se veja essa situação como algo normal. Atendendo 

solicitações feitas pelo Vereador Pastor Ezequiel Bueno e pela Vereadora Josi do Coletivo, o Senhor Presidente 

concedeu um minuto de silêncio em razão dos falecimentos dos jovens Rafael Wosgrau, filho do ex-prefeito 

saudoso Pedro Wosgrau Filho e Jonatan, assassinado no último sábado, com apenas 25 anos. Não havendo mais 

vereadores interessados em se manifestar, passou-se à ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 131/21 (Vereadora Josi do Coletivo), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta 

Grossa ao Senhor LUIZ ALEXANDRE GONÇALVES CUNHA: APROVADO, com votos favoráveis dos 

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

da Vereadora Missionária Adriana. Ainda foi aprovada, a solicitação de justificativa da votação, feita 

verbalmente pelo Vereador Julio Küller, por estar ausente do Plenário. PROJETO DE LEI Nº 215/21 (Vereador 

Felipe Passos), promove alteração na Lei nº 8.609, de 27/07/2006, conforme especifica: APROVADO, com 

votos favoráveis dos Vereadores 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, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a 

ausência justificada da votação da Vereadora Missionária Adriana. Ainda foi aprovada, a solicitação de 
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justificativa da votação, feita verbalmente pelo Vereador Julio Küller, por estar ausente do Plenário. PROJETO 

DE LEI Nº 67/22 (Vereadores Dr. Erick e Julio Küller), promove alterações na Lei nº 4.712, de 27/04/1992 - 

CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL, conforme especifica: RETIRADO PARA VISTAS, por dez dias, a 

pedido do Vereador Leandro Bianco. PROJETO DE LEI Nº 116/22 (Poder Executivo), revoga a Lei nº 11.938, 

de 25/09/2014: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, 

Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel, 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. Fica registrada a ausência justificada da votação da Vereadora Missionária Adriana. PROJETO 

DE LEI Nº 144/22 (Poder Executivo), altera a Lei nº 9.796, de 08/12/2008: APROVADO, com votos favoráveis 

dos Vereadores 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. Fica registrada a ausência 

justificada da votação da Vereadora Missionária Adriana. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI 

Nº 117/22 (Vereador Celso Cieslak), concede Título de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Senhora IZABEL 

KOSSATZ PEREIRA: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla 

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

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

Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação da Vereadora Missionária 

Adriana. PROJETO DE LEI Nº 152/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional 

especial no valor de R$ 30.000,00, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

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. Fica registrada a ausência justificada da 

votação da Vereadora Missionária Adriana. PROJETO DE LEI Nº 153/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder 

Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.450.000,00 e dá outras providências: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 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. Fica registrada a ausência justificada da votação da Vereadora Missionária Adriana. PROJETO DE 

LEI Nº 154/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 

506.000,00, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 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. Fica registrada a ausência justificada da votação da Vereadora 

Missionária Adriana. PROJETO DE LEI Nº 169/22 (Vereador Julio Küller), denomina de OSVALDO JOSÉ 

LEMES, a Rua nº 33, do Loteamento 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 da Vereadora Missionária Adriana. PROJETO DE LEI Nº 

183/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 

6.112.075,55, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 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. Fica registrada a ausência justificada da votação da 

Vereadora Missionária Adriana. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 386/22, do 

Vereador Felipe Passos; 387, 388/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 389, 391/22, da Vereadora Missionária 

Adriana; 390/22, do Vereador Dr. Erick. Indicações nºs 1597, 1600, 1656/22, do Vereador Izaias Salustiano; 

1598, 1618, 1619, 1620, 1638/22, do Vereador Ede Pimentel; 1599, 1612/22, do Vereador Julio Küller; 1601, 

1602, 1603, 1604, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629/22, do Vereador Dr. Erick; 1605, 1606/22, 

do Vereador Léo Farmacêutico; 1607, 1608, 1609, 1610/22, da Vereadora Joce Canto; 1611, 1615, 1616, 

1617/22, do Vereador Leandro Bianco; 1613, 1614, 1636, 1637/22, da Vereadora Missionária Adriana; 1621/22, 
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da Vereadora Josi do Coletivo; 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1639, 1640, 1642, 1644, 1645, 1647, 1649, 

1650, 1651, 1652, 1653, 1654/22, do Vereador Jairton da Farmácia; 1641, 1643, 1646, 1648/22, do Vereador 

Geraldo Stocco; 1655/22, do Vereador Celso Cieslak. Concluída a votação da Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

abriu espaço para o PEQUENO EXPEDIENTE - Vereador Geraldo Stocco, Deixou registrada a sua indignação 

e repúdio à Secretaria Municipal de Obras, lembrando que à dois anos aproximadamente, a população residente 

no Jardim Castanheira solicitou a recolocação das luzes no campo de futebol society lá localizado, não tendo 

sido atendido, relatando ainda sobre diversos protocolos, onde o Presidente da Associação de Moradores tirou o 

valor de seu próprio bolso, tendo realizado vaquinha com os moradores para adquirir recursos em prol da referida 

iluminação. Disse ser uma Vergonha para a Prefeitura que espalhou de maneira política mais de quarenta campos 

de futebol society e não cuida dos mesmos. Outro tópico, para dizer não ter visto ninguém na casa levantar esse 

assunto, considerando mais uma herança do governo Marcelo Rangel, comentando nesse sentido a realização de 

obras de asfaltamento sob outra pavimentação em boas condições de trafegabilidade em vias da região central, 

cobrando qual o motivo, explicação ou estudo dizendo que é melhor asfaltar o centro em detrimento dos bairros 

sem estabelecer prioridades. Já encaminhou requerimento cobrando os valores, questionando os estudos, as 

pessoas estão pagando por isso, onde tomará as atitudes necessárias. Veradora Josi do Coletivo, somando ao 

Vereador Geraldo Stocco, concordando com suas palavras, complementando ainda, dizendo não se tratar apenas 

de ruas que não tem asfalto, mas intransitáveis, as que o mesmo referiu, localizadas nos bairros, onde em visita 

presenciou que em uma delas, a família deixa o seu veículo na casa da vizinha, subindo com compras de 

supermercados em sacolas, por duas quadras, até chegar a sua residência, não se tratando de rua inadequada, 

ocupação, estando com toda a documentação completa e com adequado pagamento de IPTU. Enquanto vê todo 

o centro com ruas sendo asfaltadas em cima de asfalto. Complementou ainda a sua manifestação da Tribuna, 

onde em nome do mandato coletivo, apresentou número que considera simplesmente absurdo, com quase 

sessenta mortes este ano, sendo que no ano passado nessa mesma época não tinham nem trinta pessoas mortas, 

sendo jovens, mulheres, em especial pobres. Acredita que de repente estão esperando ocorrer a morte do filho 

de um médico, ou de um juiz para daí se tomar atitudes, sendo estarrecedora a situação. Deixou sua solidariedade 

a todas as mães que estão enterrando esses jovens, não interessando qual motivo for. Não havendo mais 

vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia vinte do mês 

em curso, quarta-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de 

computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, supervisionei a redação da presente Ata, a qual 

segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e vereadores presentes. Sala das Sessões, em dezoito de julho 

de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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