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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 20/07/2022 

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) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

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 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PV): Comenta que ontem mais uma vez estiveram na APADEVI, 

conversando com o presidente e o pessoal e viram a importância da APADEVI para a comunidade e a cidade 

de Ponta Grossa. Informa que este ano destinarão emendas a APADEVI, para ajudá-los a comprar outro carro 

para auxiliar o transporte de alunos, reforça que fazem um trabalho importantíssimo para a cidade, porém, 

infelizmente são esquecidos muitas vezes pelo poder público. Comenta que em 2016 na primeira campanha 

eleitoral que participou, comentou e fez pedido a prefeitura para melhorar a acessibilidade na Rua XV de 

Novembro, uma rua estritamente comercial onde praticamente todo munícipe já foi, que até hoje não aconteceu 

nada, que percebem uma omissão por parte do poder público com relação a acessibilidade, comenta fazer esse 

pedido todos os anos e até agora nada, parabeniza a APADEVI que está criando comissão para trazer essas 

demandas que eles sofrem e vivenciam, que estarão vindo até a Câmara semana que vem para expor, que fará 

pedido a Mesa Diretora, para expor na Tribuna sobre a comissão e os pedidos que eles têm feito, que estão se 

mobilizando para buscar melhorias para eles e que o poder público ofereça o mínimo de dignidade para que 

possam transitar no município. Comenta que ele está como relator da CPI da Saúde, que ficam felizes por isso, 

porém estão vendo muitas coisas erradas, como uma omissão por parte da prefeita e a Fundação de Saúde. Que 

abriram processos licitatórios para médicos, entretanto, abrem o mesmo processo desde antes de 2018, não 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=20/07/2022
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adianta fazer a mesmas coisas repetidamente esperando resultados diferentes, que necessitam de atitudes novas 

por parte da Fundação e medidas novas que atraíam esses profissionais, apesar que é muito difícil esperar algo 

novo dessa gestão, que abandonou uma UBS, que não pode ser creditada credibilidade, exemplifica sobre uma 

casa que ao cair algumas telhas começa a chover dentro, o que se faria o mais rápido possível é cobrir 

novamente, tentar arrumar, e foi isso que a prefeitura não fez, que o telhado foi danificado e se esperava que a 

situação fosse resolvida, mas por conta de não arrumarem um telhado, a chuva piorou, perderam equipamentos 

e ai abandonaram, realocando os servidores, que a Unidade do Recanto Verde para onde os pacientes e 

servidores foram mandados tem sala para vacinação, geladeira para vacina, mas eles não podem levar as 

vacinas por faltar um ar condicionado, anos sem vacina por faltar um ar condicionado, que está tendo uma 

omissão sem tamanho dessa gestão frente a saúde do município, que precisam urgentemente de medidas 

drásticas e o Ministério Público já deu um prazo para a prefeitura de Ponta Grossa arrumar e se posicionar 

sobre a Unidade de Saúde Antônio Saliba, que não é de hoje que falam disso, que outros parlamentares também 

já falaram disso, e até o Ministério Público já abriu uma notícia de fato sobre a UBS Antonio Saliba e que irão 

mais uma vez ao Ministério Público para ver se a prefeitura já cumpriu esse prazo e se não cumpriu, há sim um 

crime de responsabilidade cometido pela Fundação Municipal de Saúde e pela prefeita Elizabeth. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta sobre a UBS Antonio Saliba, que aprovaram o crédito que 

veio do governo do estado, mais de quatrocentos mil reais para reforma da unidade, e tem uma emenda dessa 

vereadora, no valor de duzentos e vinte e três mil reais e mais cem mil reais do vereador Dr. Erick (PSDB) para 

a reforma da unidade, mais de trezentos mil reais apenas da Casa, que essa Casa fiscaliza e manda recursos 

para essa unidade que foi abandonada e depredada, cobra que sua emenda e a do Dr. Erick (PSDB) passe pela 

Casa e vá para UBS Antonio Saliba, que é importante sua reconstrução, que pessoas andam mais de quatro 

quilômetros até o Recanto Verde, comenta estar cobrando desde o ano passado, e por ser inadmissível vem à 

Tribuna cobrar que suas emendas também sejam pagas assim como tem a alegria de votar para que as emendas 

de outros vereadores também sejam. Comenta sobre matéria com exclusividade do PG Transparente, sobre o 

Governo Municipal ter confirmado não ter mais o interesse em gerir o Hospital Municipal Amadeu Puppi, não 

tem mais a intenção em retomar os serviços hospitalares também em outra unidade, a confirmação foi feita em 

uma reunião entre os representantes da Fundação Municipal de Saúde e também da Terceira Regional no início 

do mês, que acaba em agosto o contrato que a prefeitura possui com o estado desde 2018, para custeio do 

Pronto Atendimento, esse convênio garante recursos estaduais para o município financiar parte dos serviços 

hospitalares que eram realizados no hospital municipal até abril, apesar de se encerrar no dia primeiro, o 

contrato podia ser renovado ou ajustado para que os serviços fossem realizados em outra unidade, que o atual 

Secretário de Saúde foi questionado junto a Secretária Adjunta pela Terceira Regional sobre a possibilidade, 

mas mostraram desinteresse na renovação da parceria. Na última segunda-feira após consultar a cúpula do 

governo sobe a proposta a Fundação, descartou a renovação do convênio para os serviços hospitalares, 

enquanto isso fez requerimento para saber como está a fila das ultrassonografias, que possuem duas mil cento 

e trinta e sete mulheres aguardando por um ultrassom transvaginal, que traz o diagnósticos de cistos, miomas 

e câncer, mil quinhentos e sessenta e oito pessoas aguardando ultrassom do aparelho urinário, muito delicado, 

quinhentos e onze pessoas esperando por um ultrassom de tireoide, e duzentos e vinte e dois homens 

aguardando por um ultrassom de próstata. Que acredita na prevenção, e quando se faz esses exames trazer o 

diagnóstico sai mais barato para o estado tratar antes. Informa que fez uma emenda para ultrassonografia 

obstétrica, que tinha oitocentas mulheres na fila, que zeraram a fila, que tem oitenta mulheres na fila porém o 

dinheiro já está na conta para zerar essa fila, mas para o transvaginal infelizmente tem que aguardar, e a resposta 

é que a fundação e a prefeitura não tem mais a intenção de ficar com o hospital municipal, situação triste e 

delicada, que precisam continuar trabalhando na CPI e achar um caminho, afinal os números vêm aumentando 

na procura por exames, que precisam cuidar do povo. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta ter recebido no gabinete uma denúncia que nos 

mercados da família está faltando mercadoria, que o leite está custando acima de sete reais, e no Mercado da 

Família pode se adquirir esse produto como diversos outros da cesta básica por um preço reduzido, que essa 

notícia o deixa preocupado, que esteve diante dessa situação através da assessoria, e de fato constataram que 

existe falta da mercadoria, que após a sessão irá a secretaria de agricultura para saber se é algo pontual e quando 
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irá se normalizar o abastecimento. Informa sobre os trabalhos da CPI da CPS, ao qual preside, que iniciaram 

trabalho solicitando a remessa de documentação da administração, que estão recebendo e já receberam uma 

vasta documentação, que está sendo analisada pelos membros, e num primeiro momento, se preocupam em 

verificar a relação da CPS com os contratos firmados com as pessoas que compraram os asfaltos e foi 

confirmado que dos trechos contratados, ainda haviam sessenta e um trechos para serem concluídos, que 

expediram recomendação para que a prefeitura desse prioridade desses trechos dos quais vinte e oito estavam 

com o contrato vencido até 2021, que constaram que alguns trechos já foram executados e que a administração 

tem seguido nesse sentido de cumprir com os contratos que foram firmados. Iniciaram com as oitivas dos 

contadores que trabalham na companhia nos últimos cinco anos e se preocuparam como já era esperado, com 

o prejuízo acumulado em toda a história da CPS, a empresa já nasceu dando prejuízo, sendo cinquenta e cinco 

milhões de prejuízo acumulado ao longo da história, sendo vinte e um milhões nos últimos cinco anos, que 

solicitaram a contabilidade geral para que possam fazer uma verificação de onde vem tanto prejuízo, já que o 

asfalto é vendido, não doado, gerando receita, e aqueles munícipes que não concordam em comprar o asfalto, 

existe um convênio entre a prefeitura e a CPS. Que a prefeitura paga para a CPS através da dação de produtos 

para pavimentação o valor correspondente as pessoas beneficiadas que não adquiriram o asfalto que 

posteriormente vão acabar pagando através do lançamento em distribuição de melhoria após a obra executada, 

ou seja, não há justificativa, e é de se espantar o valor do prejuízo acumulado, e que o asfalto da CPS é o asfalto 

mais caro do Brasil, por estar cobrando para fazer e os valores cobrados não pagam o custo da pavimentação, 

entendem que essa companhia não deveria nem ter nascido por já nascer dando prejuízo para a população de 

Ponta Grossa, que estão encaminhando para as demais oitivas, que essa quinta-feira não haverá reuniões por 

não ter sido possível a convocação e espera que compareçam para que sejam ouvidos na próxima quinta-feira, 

comenta que é possível que façam relatórios parciais, para que tragam parte do trabalho já desenvolvido. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Demonstra indignação em relação ao envio de sua emenda 

de aproximadamente trezentos mil reais para UBS Javier Cejas Arzabe na Vila Real, Borato, que possui sala 

de espera extremamente apertada, então os pacientes esperam no frio, chuva e sol, precisa de uma farmácia 

adequada, não tem sala de vacina, e é uma região muito procurada, além das ruas de acesso a essa UBS serem 

extremamente acidentadas, impossibilitando o acesso de mães com carrinhos e cadeirantes. Que encaminharam 

emenda e não veem por parte da prefeitura cerelidade e empenho para que esse ano seja feito essa reforma, é 

obrigatório ser realizado, por ser emenda impositiva, e reforça sua indignação. Comenta que foi procurada por 

duas mães que agradeceram pela lembrança dos seus filhos que foram mortos, brutalmente assassinatos, e que 

não são lembrados pelo município, uma delas estava chorando quando ligou, conseguiu o telefone por 

intermédio de outro vereador e estava extremamente abalada, então reforça apelo para que mais mães não 

chorem a morte dos filhos, pede patrulhamento ostensivo da polícia nas periferias da cidade. Que os jovens 

pobres e todos precisam de proteção nas periferias assim como na região central. Concede  a palavra ao 

vereador Paulo Balansin (PSD), comenta que esteve em reunião com o Tenente Coronel Taborda e com o 

Comando da Polícia Militar falando exatamente sobre isso, que a polícia dará uma ajuda nas praças, que está 

demais, que a polícia colocará duas equipes durante o dia e a noite, que falou com a secretária de segurança do 

município e não fizeram nada, então foi falar com a Policia Militar que tomará atitudes. Com a palavra 

novamente a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta que devem frear o extermínio que está acontecendo 

com os jovens periféricos, comenta que foram fiscalizar o Restaurante Popular e a alimentação transcende 

“matar a fome”, ela garante a saúde, com um sabor bastante caseiro, parabeniza a equipe e as ótimas condições 

de higiene, e alimentação gratuita para moradores de rua, o que precisa melhorar o aumento do subsídio da 

prefeitura para diminuir  o valor de cinco reais que é o valor mais caro do Paraná, que em outras cidade do 

mesmo porte se encontra a refeição por três reais, e melhorar a remuneração dos servidores que de acordo com 

o sindicato está defasado, e que fiou assustada com o salário das cozinheiras, mil reais e cem para fazer toda 

aquela quantidade de comida, e gostosa, que sentiram muita desvalorização, que elas não vivem de elogios 

apenas, que necessitam de um salário digno para valer a pena se manter ali, que são uma equipe incrível, muita 

qualidade no atendimento. 
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VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Declinou a palavra. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 20/07/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA 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. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 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. 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 
Projeto de Lei Ordinária nº 169/2022: 
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Denomina de OSVALDO JOSÉ LEMES, a Rua nº 33, do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, 

nesta cidade. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 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. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

  
  
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DOS VEREADORES DR. ERICK, PASTOR EZEQUIEL BUENO E FILIPE CHOCIAI  
Projeto de Lei Ordinária nº 363/2021: 

Promove alterações na Lei nº 6.857, Código Tributário Municipal de Ponta Grossa, conforme especifica. 
  

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

17 – Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

 

                         CFOF    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação confeccionada pela CLJR 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 104/2022: 

Autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão de direito real de uso em favor da Companhia de Saneamento 

do Paraná - SANEPAR, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

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

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR CELSO CIESLAK 
Projeto de Lei Ordinária nº 136/2022: 

Proíbe a venda e comercialização de escapamentos para motocicletas que produzam ruídos acima do limite 

máximo permitido, no âmbito do Município de Ponta Grossa. 
  

PARECERES:  CLJR      - Pela admissibilidade 
                         CFOF     - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
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                         CAPICTMA  - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 15  Votos Favoráveis - 1 Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 
Projeto de Lei Ordinária nº 159/2022: 

Dispõe sobre a proibição de qualquer tipo de manifestação pública, no ambiente escolar regular, que ofenda a 

qualquer religião no âmbito do Município de Ponta Grossa. 
  

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 elaborada pela CLJR 

                         CECE - Favorável, nos termos da Emenda de Redação elaborada pela CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 
Projeto de Lei Ordinária nº 171/2022: 
Denomina de LUIZ ANTONIO FAVERO, a Rua 35 do Loteamento Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade. 
  

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 elaborada pela CLJR 

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

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
  
  
MOÇÕES 
  

Nº 392/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à 17a IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR -TEMPLO DA RESTAURAÇÃO-, pelo seu 

jubileu de Prata, comemorado no dia 17 de julho de 2022. 

  

Nº 393/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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. 

         Conforme relação a baixo: 

FUNDADORES E PROFESSORES DA ACADEMIA 

• MARINEZ APARECIDA HAILE MACEDO ROSA 

• CRISTIAN FABIANO MACEDO ROSA 

PROFESSORES 

• MATHEUS MACEDO ROSA 
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• CARLOS MACEDO ROSA 

  

Nº 394/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A Ana Carolini Afani, pelo seu destaque nacional e internacional na prática do fisiculturismo representando 

com grandeza a cidade de Ponta Grossa. 

  

Nº 395/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Coro Cidade de Ponta Grossa, em reconhecimento à produção e difusão da arte musical 

em nosso município.  

  

Nº 396/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a fisiculturista Ana Carolini Afani. 

  

Nº 397/2022 dos Vereadores CELSO CIESLAK, FELIPE PASSOS, IZAIAS SALUSTIANO, JOCE CANTO, 

JULIO KULLER, LEANDRO BIANCO, LÉO FARMACÊUTICO e MISSIONÁRIA ADRIANA 

MOÇÃO DE APELO 

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 

  

Nº 398/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao cantor Marcos Teixeira. 

  

Nº 399/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APELO 

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.  

  

Nº 400/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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 

 Total de Moções Aprovadas – 9  

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereadores Celso Cieslak (PRTB), Felipe Passos (PSDB), Izaias Salustiano (PSB), Joce Canto (PSC), 

Julio Kuller (MDB), Leandro Bianco (REPUBLICANOS), Léo Farmacêutico (PV) e Missionária 

Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 

  

INDICAÇÕES 
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Nº 1657/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da estrada principal rural que liga na região da Comunidade do Mato Queimado, Distrito de 

Itaiacoca, nesta cidade.  

  

Nº 1658/2022 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 LIMPEZA na Rua Aragonita, 

Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 1659/2022 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 mais linhas de ônibus para o bairro 

Jardim Gianna. 

  

Nº 1660/2022 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 realizados estudos para instalação 

de redutor de velocidade, na modalidade lombada, na rua Evaristo Veiga, Jardim Carvalho. 

  

Nº 1661/2022 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 estudos de viabilidade para a 

Construção de uma Travessia Elevada na Rua João Batista França e Silva, em frente ao N° 873, No Bairro Boa 

Vila, Vila Izabel. 

  

Nº 1662/2022 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 realizados estudos para instalação 

de uma lombada na rua Cerejeira, Santa Paula, Bairro Contorno. 

  

Nº 1663/2022 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 Condomínio Social Caioba, 

Contorno. 

  

Nº 1664/2022 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 
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competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção e inclusão no plano de 

pavimentação asfáltica da rua Cerejeira, Santa Paula, Bairro Contorno. 

  

Nº 1665/2022 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 Condomínio Búzios, 

Contorno. 

  

Nº 1666/2022 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 Condomínio Ilhéus, 

Contorno. 

  

Nº 1667/2022 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 Condomínio Social 

Maresias, Contorno. 

  

Nº 1668/2022 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 execução de operação tapa-buraco na rua Evaristo Veiga, Jardim 

Carvalho. 

  

Nº 1669/2022 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 Cirema Becker, bairro 

Contorno.  

  

Nº 1670/2022 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 Gracilio Cavalheiros dos 

Santos, bairro Contorno. 

  

Nº 1671/2022 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, 
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cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Jacobe Biscarra, bairro 

Chapada.  

  

Nº 1672/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção e/ou Patrolamento da Estrada do 

Serras- Bairro: Barra Grande- Itaiacoca. 

  

  

Nº 1673/2022 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 Travessa 

São Paulo, localizada no bairro de Uvaranas.  

  

Nº 1674/2022 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 

Mercedez Vaz Stanislawczuk, a qual está localizada no bairro Uvaranas 

  

Nº 1675/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a imediata manutenção da Rua Bento 

Amaral, em Uvaranas. 

  

Nº 1676/2022 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 manutenção da rede de iluminação 

pública da Rua Tadeu Micoski, em Uvaranas. 

  

Nº 1677/2022 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 estudos de viabilidade para a 

Construção de uma Praça, a instalação de uma academia ar livre, e um parquinho para as crianças no Terreno 

localizado na Rua Luiz de Paula entre as Ruas Sebastião Rodrigues da Cunha Jorge e Rua Jarski, na Vila Jardim 

Veneza 

  

Nº 1678/2022 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 instalação de uma grade, ou uma 

tampa de concreto na galeria pluvial que há bastante tempo está aberta na rua Francisco Ferreira n° 105, no 

Parque Nossa Senhora das Graças. 

  

Nº 1679/2022 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 estudos de viabilidade para a 

construção de uma galeria pluvial na rua Varnhagem na Vila Palmeirinha. 

  

Nº 1680/2022 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 desobstrução da Galeria Pluvial na 

Rua Antônio Vieira em frente ao n° 1415, na Boa Vista.  

  

Nº 1681/2022 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 que a linha de ônibus, a qual faz a 

região de Oficinas chegue até a Rua Lagoa Boa Água aos domingos, uma vez que nesta região não passa ônibus 

aos domingos. 

  

Nº 1682/2022 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 reparação de um buraco existente 

na calçada de acesso ao Terminal Central, localizado na Rua Benjamim Constant, Centro. 

  

Nº 1683/2022 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 da Rua Rio 

Amazonas, na Vila Romana, em toda a sua extensão. 

  

Nº 1684/2022 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 da Rua Phoenix, Vila 

Estrela do Norte, em toda sua extensão. 

  

Nº 1685/2022 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 adequações para trafegabilidade em 

patrolamento, cascalhamento e estudos de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para a Rua Simon 

Perez no Bairro do Santa Mônica 

  

Nº 1686/2022 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 adequações para trafegabilidade em 

patrolamento, cascalhamento e estudos de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para a Rua Sidim no 

Bairro do Santa Mônica 
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Nº 1687/2022 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 adequações para trafegabilidade em 

patrolamento, cascalhamento e estudos de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para a Rua Canaã 

no Bairro do Santa Mônica 

  

Nº 1688/2022 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 adequações para trafegabilidade em 

patrolamento, cascalhamento e estudos de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para a Rua Babilônia 

no Bairro do Santa Mônica 

  

  

Nº 1689/2022 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 adequações para trafegabilidade em 

patrolamento, cascalhamento e estudos de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para a Rua Horma 

no Bairro do Santa Mônica 

  

  

Nº 1690/2022 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 adequações para trafegabilidade em 

patrolamento, cascalhamento e estudos de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para a Rua Cades no 

Bairro do Santa Mônica 

  

  

Nº 1691/2022 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 adequações para trafegabilidade em 

patrolamento, cascalhamento e estudos de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para a Rua Edom no 

Bairro do Santa Mônica 

  

  

Nº 1692/2022 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 adequações para trafegabilidade em 

patrolamento, cascalhamento e estudos de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para a Rua 

Marquelote no Bairro do Santa Mônica 

  

  

Nº 1693/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
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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 adequações para trafegabilidade em 

patrolamento, cascalhamento e estudos de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para a Rua Gaza no 

Bairro do Santa Mônica 

  

  

Nº 1694/2022 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 adequações para trafegabilidade em 

patrolamento, cascalhamento e estudos de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para a Rua Sinear 

no Bairro do Santa Mônica 

  

  

Nº 1695/2022 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 adequações para trafegabilidade em 

patrolamento, cascalhamento e estudos de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para a Rua Sinai no 

Bairro do Santa Mônica 

  

  

Nº 1696/2022 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 adequações para trafegabilidade em 

patrolamento, cascalhamento e estudos de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para a Rua Maria 

Avelina Ribeiro Braga,  no Bairro do Contorno. 

  

Nº 1697/2022 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 readequação de pavimentação asfáltica para 

a Rua Evaristo da Veiga á partir da Rua Melo de Moraes até a Rua Laurindo Rabelo, localizadas no Jardim 

Carvalho. 

Total de Indicações Aprovadas – 41 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 3 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 11 

Vereador Jairton da Farmácia (UNIÃO BRASIL) - 5 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 6 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 13 
  
______________________________________________________________________________________________________________ 
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 15 de Julho de 2.022. 
  

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

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

NÃO HOUVE INSCRITOS. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

ATA DA CENTÉSIMA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA). 

               Aos vinte 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 84/22 (Projeto de Lei nº 226/22), autoriza 

o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.382.932,85, e dá outras providências. 

Mensagem nº 85/22 (Projeto de Lei nº 227/22), altera a Lei nº 4.742, de 01/06/1992. Of. nº 1488/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 261/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1542/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 264/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1563/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 267/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1582/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 263/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1580/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 265/22, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 1585/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 258/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1602/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 262/22, e autoria do Vereador Dr. Zeca.Of. nº 1603/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 266/22, do Vereador Filipe Chociai. Of. nº 1455/22-GP, em atendimento a Indicação nº 519/22, 

de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 1456/22-GP, em atendimento a Indicação nº 520/22, de autoria 

da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1457/22-GP, em atendimento a Indicação nº 521/22, de autoria do Vereador 

Leandro Bianco. Of. nº 1458/22-GP, em atendimento a Indicação nº 522/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. nº 1461/22-GP, em atendimento a Indicação nº 523/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 

1463/22-GP, em atendimento a Indicação nº 524/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 

1464/22-GP, em atendimento a Indicação nº 525/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 

1465/22-GP, em atendimento a Indicação nº 526/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1466/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 527/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1480/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1661/22, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1483/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1582/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 1467/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 528/22, de autoria do Vereador Dr. Zeca. Of. nº 1466/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 529/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1469/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=20/07/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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530/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1471/22-GP, em atendimento a Indicação nº 531/22, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1472/22-GP, em atendimento a Indicação nº 532/22, de autoria da 

Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1473/22-GP, em atendimento a Indicação nº 533/22, de autoria do Vereador 

Izaias Salustiano. Of. nº 1474/22-GP, em atendimento a Indicação nº 534/22, de autoria do Vereador Julio Küller. 

Of. nº 1475/22-GP, em atendimento a Indicação nº 535/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1476/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 536/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1477/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 537/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1478/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 538/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1479/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

539/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1493/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1247/22, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1494/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1518/22, de autoria da 

Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1495/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1513/22, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. nº 1496/22-GP, em atendimento a Indicação nº 540/22, de autoria do Vereador Ede 

Pimentel. Of. nº 1498/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1704/21, de autoria da Vereadora Missionária 

Adriana. Of. nº 1499/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 38/22, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 

1500/22-GP, em atendimento a Indicação nº 541/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1501/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 542/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1502/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 543/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1503/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 544/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1504/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 545/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1505/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 546/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1506/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 548/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1507/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 549/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1508/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 550/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1509/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1811/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1510/22, em atendimento a 

Moção de Apelo nº 51/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1513/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 547/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 1516/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 551/22, de autoria do Vereador Ede Pimentel. DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - 

Projeto de Lei nº 221/22, dispõe sobre a obrigatoriedade da participação de profissionais da área de saúde, ou de 

acompanhante dos pacientes em todas as consultas, em cirurgias ou procedimentos ginecológicos realizados em 

hospitais públicos, hospitais privados, unidades de saúde, UPAS ou em consultórios médicos. DO VEREADOR 

DR. ERICK CAMARGO - Projeto de Lei nº 222/22, concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao 

Padre Mateus Mitsuo Taneguti.  DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Projeto de Lei nº 223/22, dispõe 

sobre a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos e/ou processos seletivos realizados pelo Município 

de Ponta Grossa, às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

- Projeto de Lei nº 224/22, dispõe sobre a implantação de ciclovias ou ciclofaixas nas pavimentações asfálticas 

do Município de Ponta Grossa. Projeto de Lei nº 225/22, declara patrimônio cultural imaterial do Município de 

Ponta Grosa o “Sexta às Seis”. DOS VEREADORES PASTOR EZEQUIEL BUENO, EDE PIMENTEL, 

FELIPE PASSOS, LEANDRO BIANCO E LÉO FARMACÊUTICO - Substitutivo Geral ao Projeto de Lei nº 

16/21, que dispõe sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos 

de alto impacto e com estampido, no âmbito do Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR DR. ERICK - 

Moção de Aplauso nº 401/22, a ser encaminhada ao Excelentíssimo Douto Presidente do Tribunal Superior 

Eleitoral e Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin. Moção de Aplauso nº 402/22, a ser 

encaminhada ao artista Euleri Bail Miranda, conhecido como Lelo Miranda, pelo reconhecimento como DJ em 

nossa Região e seu recente destaque internacional. Moção de Aplauso nº 403/22, a ser encaminhada a 

Comunidade Servos dos Pobres, devido aos serviços e ações voluntárias prestados a comunidade de Ponta 

Grossa. Moção de Aplauso nº 404/22, a ser encaminhada ao Presidente da Comunidade Servos dos Pobres, Paulo 

Bueno Camargo, por ser o Evangelho vivo que muitas pessoas irão ler. DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

- Moção de Aplauso nº 405/22, para a atleta de Kickboxing Mariele Gebeluca. Moção de Aplauso nº 406/22, 

para a atleta de Kickboxing Nicole Halles. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Aplauso nº 

407/22, dirigida Mikael Isaaque Blakleitz, campeão da primeira e da segunda etapa do Circuito Municipal de 
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Judô. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Moção de Aplauso nº 408/22, para o atleta de Kickboxing Kauan 

Gonçalves de Oliveira. Moção de Aplauso nº 409/22, para o técnico de Kickboxing Alfredo Antônio de Oliveira 

Neto. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Apelo nº 410/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes, providências 

objetivando o aumento do número de atletas contemplados pelo Projeto Prata da Casa, Lei Municipal n° 13.993, 

para que assim, mais atletas levem o nome do Município de Ponta Grossa em competições nacionais e, também, 

internacionais. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Apelo nº 411/22, à Excelentíssima 

Senhora Prefeita para que determine esforços no sentido de estruturar a Secretaria de Cultura do Município para 

efetivar a aplicação dos recursos destinados à Ponta Grossa oriundos da Lei Paulo Gustavo e Lei Aldir Branc 2. 

Moção de Apelo nº 412/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita para que determine aos órgãos competentes da 

Municipalidade, a realização de estudos no sentido de efetiva a flexibilização do horário de uso do passe 

estudantil em nossa cidade. Moção de Apelo nº 413/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita para que determine 

ao órgão competente da Municipalidade, estudos no sentido de ampliar o quadro de efetivos da Guarda Municipal 

para o atendimento nos casos de maus-tratos aos animais. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso 

nº 414/22, a ser encaminhada aos Doutores Palhaços SOS Alegria, como forma de reconhecimento as ações 

voluntárias prestadas a comunidade Pontagrossensse. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção 

de Aplauso nº 416/22, a ser encaminhada à MARCO BORBA, em homenagem ao seu belíssimo trabalho 

prestado na cidade de Ponta Grossa à frente da B-MAQ e da franquia Mestre da Obra. Moção de Aplauso nº 

417/22, a ser encaminhada à PRIMEIRA IGREJA BATISTA INDEPENDENTE DE PONTA GROSSA, 

representada na pessoa do Pastor Edvaldo Batista Suplano, em homenagem aos seus 65 anos de atividades em 

nossa cidade. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 418/22, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de 

Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que gestione junto aos órgãos competentes, em especial junto à 

Secretaria de Cultura, para que se promova a inventariação e posterior tombamento do Cemitério do Cerradinho, 

Itaiacoca. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Requerimento nº 306/22, solicitando para que seja 

justificada a sua ausência na presente sessão (20/07/22), por motivos pessoais. Colocado o mesmo em discussão 

e votação, foi aprovado. Finda a leitura do Expediente, O Senhor Presidente convidou aos Senhores Vereadores 

para participarem de Sessão Solene a ser realizada no dia 21 do mês em curso, com início às vinte horas, nas 

dependências do Cine Teatro Ópera, para a entrega de honrarias a diversas personalidades. Em seguida abriu 

espaço para a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADOR GERALDO STOCCO: Relatou sua visita à 

APADEVI, onde conversando com o presidente e demais pessoas, percebendo a importância da entidade para 

com a cidade de Ponta Grossa, informou que este ano estará destinando emendas orçamentárias para ajudar a 

mesma a adquirir outro veículo para promover o transporte de alunos e alunas. Disse que a entidade em questão 

realiza trabalho importantíssimo na cidade, porém fica esquecida muitas vezes pelo Poder Público. Lembrou que 

em 2.016, na primeira campanha eleitoral que participou, fez pedido à prefeitura para que melhorasse a 

acessibilidade da Rua XV de Novembro, muito conhecida, estritamente comercial, em que praticamente todo o 

cidadão pontagrossense transitou pela mesma, levando-se em conta a existência de cartórios e tabelionatos, não 

tendo ocorrido nada nesse sentido até então, notando uma omissão por parte do Poder Público com relação à 

esse tema, dizendo ser um dos exemplos da cidade. Parabenizou a APADEVI que está criando comissão para 

trazer essas demandas que vivenciam no dia a dia, vindo até esta Casa de Leis, onde fará pedido à Mesa Diretora 

no sentido de exporem os pedidos que têm feito, cumprimentando as pessoas de Aldo, José Carlos, Luiz, enfim, 

de todos que estão se mobilizando para buscar melhorias para a entidade e toda a comunidade que muito precisa. 

Outro assunto, lembrando que seu mandato está atuando como relator da CPI DA SAÚDE, estando percebendo 

muitas coisas erradas nesta área na cidade, notando omissão por parte da Senhora Prefeita e Fundação Municipal 

de Saúde. Citou a abertura de processo licitatório para médicos, dizendo que repetem esse mesmo desde dois mil 

e dezoito, entendendo que de nada adianta realizar o mesmo processo repetidamente, precisando de atitudes 

novas para atrair esses profissionais. Registrou seus comentários a respeito do destelhamento da Unidade de 

Saúde Sady Macedo Silveira, não tendo sido tomadas as providências imediatas pela Prefeitura Municipal, 

mencionando que tem recursos para tal, considerando a existência do Parque de Máquinas que poderia ter sido 

utilizado, porém por conta de não ter sido reparado, com as chuvas, muitos equipamentos molharam e se 

perderam, tendo sido transferidas as pessoas para receberem atendimento no Recanto Verde, a três quilômetros, 
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não tendo médicos e vacinas todos os dias - a anos sem vacina, por falta de um aparelho de ar condicionado - 

“Sinceramente, se não tem crime de responsabilidade aí, aí a gente quase desiste do meio jurídico, sinceramente, 

porque está tendo uma omissão sem tamanho dessa gestão, frente à saúde do nosso Município”. Ressaltou que 

até o Ministério Público já abriu notícia de fato sobre a referida unidade de saúde, onde estará verificando se a 

Prefeitura cumpriu ou não esse prazo e se não cumpriu entende haver incorrido em crime de responsabilidade, 

tanto a Prefeita quanto Fundação Municipal de Saúde. VEREADORA JOCE CANTO: Por falar na Unidade de 

Saúde Antonio Salyba, lembrou haver sido aprovado por esta Casa, o crédito no valor de aproximadamente 

quatrocentos mil reais, oriundo do Governo do Estado, para reforma da mesma, sem contar ainda com emenda 

orçamentária impositiva de sua autoria no valor de duzentos e vinte e três mil reais e mais cem mil reais de 

competência do Vereador Dr. Erick para tais obras, somando mais de setecentos mil reais. Seguiu cobrando, 

como irão aprovar em segunda discussão projetos constantes da Ordem do Dia, os resultados de emendas 

impositivas de outros parlamentares, que sua emenda e do Dr. Erick também sejam apresentadas em forma de 

proposição nesta Casa, destinando tais recursos para aquela unidade de saúde. Comentou matéria que foi 

divulgada no PG Transparente, sobre o Governo Municipal ter confirmado seu desinteresse em gerir o Hospital 

Municipal Amadeu Puppi e também de não ter mais intenção em retomar os serviços hospitalares em outra 

unidade, cuja confirmação foi decida em reunião entre os representantes da Fundação Municipal de Saúde e 

Terceira Regional no início do mês, levando-se em conta que encerra no mês de agosto o contrato que a Prefeitura 

possui desde 2.018 com o Estado para o custeio do PSM, Pronto Atendimento, Ambulatório, Cirurgias e 

Internamentos. Lembrou haver elaborado requerimento para saber a respeito da fila das ultrassonografias, 

recebendo resposta, dando conta haver 2.137 mulheres aguardando por ultrassom transvaginal. Relatou ainda 

haver 1568 pessoas aguardando por ultrassom do aparelho urinário, também situação que inspira muitos 

cuidados; 511 pessoas aguardando por ultrassom de tireóide. Também lhe chamou atenção fila de 222 homens 

aguardando por ultrassom e próstata, pensando ser mais importante a prevenção que tratar a doença depois. Disse 

ter elaborado emenda da ultrassonografia obstétrica, onde tinham oitocentas mulheres na fila, tendo zerado, tendo 

hoje oitenta aguardando, porém existindo recursos para zerar novamente. Precisam assim continuar trabalhando 

através da CPI DA SAÚDE para encontrar um caminho, considerando afinal, que os números vêm aumentando 

na procura por exames, onde há necessidade de se cuidar do povo. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: 

Iniciou discorrendo sobre situação que recebeu em seu Gabinete Parlamentar, relatando denúncia de que nos 

mercados da família está faltando mercadorias como leite, produtos de higiene, vindo num momento que talvez 

os munícipes cadastrados encontrem dificuldades para realizar suas compras, sabendo que no referido mercado 

se tem possibilidade de adquirir produtos essenciais da cesta básica com preços reduzidos. Nesse sentido 

informou que esteve, com sua assessoria visitando a loja localizada no Parque Nossa Senhora das Graças e na 

Benjamin Constant constatando de fato falta dessas mercadorias, onde assim que tiver possibilidade, após a 

sessão, estará diligenciando na Secretaria de Agricultura para saber se é situação pontual e quando irá se 

normalizar o abastecimento. Seguindo, informou aos demais pares e àqueles que acompanham, sobre os 

trabalhos da CPI DA CPS, que vem presidindo, tendo iniciado os trabalhos com a deliberação e expedição de 

vários ofícios à Administração Municipal, solicitando a remessa de documentação. Recebeu assim vasta 

documentação que está sendo analisada pelos membros, dizendo que num primeiro momento se preocuparam 

em verificar a situação da companhia em relação aos contratos firmados com aquelas pessoas que compraram os 

asfaltos, onde foi diagnosticado e posteriormente confirmado que dos trechos contratados ainda havia sessenta 

e um para serem concluídos. Pediram recomendação à Prefeitura que assumiu encargo da CPS para que 

priorizasse esses trechos, tendo notícia, inclusive tendo feito trabalho de campo onde alguns trechos desses 

sessenta e um já foram executados e que a administração tem seguido nesse sentido. Também na documentação 

recebida, entre eles os balanços patrimoniais iniciaram com as oitivas dos contadores que trabalharam na 

companhia nos últimos cinco anos, onde preocupou bastante o prejuízo acumulado ao longo de toda a história 

da CPS, acumulado em cinqüenta e cinco milhões sendo vinte e um milhões apenas nos cinco anos. Lembrou 

que solicitaram a contabilidade geral para ter condições de fazer verificação de onde vem tanto prejuízo, 

considerando que o asfalto é vendido, existindo convênio entre prefeitura e CPS para pagar à mesma através de 

dação de produtos o valor correspondente às pessoas beneficiadas que não adquiriram e posteriormente irão 

acabar pagando através de contribuição de melhoria, não havendo assim justificativa no olhar da administração, 
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sendo de espantar o valor do prejuízo acumulado. Está encaminhando para demais oitivas de pessoas que 

administraram a companhia nos últimos cinco anos, onde os trabalhos prosseguirão na próxima quinta-feira 28 

de julho, com possibilidade de realizarem relatórios parciais para integrar ao relatório final, entendendo que seja 

conveniente para a administração. O Vereador Julio Küller requereu verbalmente, tendo sido aprovada a sua 

ausência da sessão para tratar de assuntos particulares. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Somando a Joce 

e Geraldo, demonstrando também sua indignação quanto ao envio de sua emenda impositiva no valor  de 

aproximadamente trezentos mil reais para a Unidade de Saúde Javier Cejas Arzabe, na Vila Real/Borato, onde 

existe sala de espera extremamente apertada, em que os pacientes esperam no frio, chuva, sol, necessitando de 

ampliação, assim como uma farmácia adequada, não tendo sala de vacinas, forçando os pacientes quando 

precisam ir até o Parque do Café para serem vacinados, sendo unidade muito procurada, além das ruas de acesso 

serem extremante acidentadas, dificultando aos cadeirantes, assim como mães com carrinho de bebê. Não está 

vendo por parte da prefeitura celeridade e empenho para que esse ano a mesma passe por reformas. Outra 

questão, para lembrar haver falado em nome do mandato coletivo na última segunda-feira, tendo sido feito um 

minuto de silêncio pela morte de um jovem, dizendo que foi procurada por duas mães após sua fala, agradecendo 

por ter se referido aos seus filhos, que foram mortos de forma brutal e que não foram lembrados pelo Município. 

Registrou mais uma vez seu apelo para que mais mães não chorem a morte de seus filhos, a necessidade de 

patrulhamento mais ostensivo por parte das forças de segurança, em especial nas periferias da cidade, assim 

também na região central. Em aparte, o Vereador Paulo Balansin relatou sua participação em reunião com o 

Tenente Coronel Taborda e Comando da Polícia Militar, Major Moreira, Capitão Ribas tratando sobre essa 

situação, dizendo que a polícia irá dar ajuda com a colocação das forças de segurança nas praças, com duas 

equipes diuturna e noturnamente. Seguindo, Vereadora Josi do Coletivo, relatou que como mandato coletivo, 

estiveram no Restaurante Popular, para fiscalizar e conhecer o espaço, lá almoçando, recebendo da nutricionista 

que a alimentação transcende matar a fome, garantindo a saúde com alimentação equilibrada e saudável, com 

sabor caseiro, parabenizando a equipe, apresentando pontos positivos, com boa equipe de servidores, simpáticos 

e ótimas condições de higiene, destacando a alimentação gratuita para moradores de rua, contemplando cerca de 

oitenta pessoas. Ressaltou nesse sentido pontos dos quais entende que precisam ser melhorados, como o aumento 

de subsídios da prefeitura para reduzir o valor de cinco para três reais - o mais caro do Paraná, melhorar a 

remuneração dos colaboradores que, de acordo com o sindicato, está defasado. Não havendo mais vereadores 

inscritos, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 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 Stocco, Izaias 

Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e 

Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora Missionária Adriana e do 

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

justificadas das votações da Vereadora Missionária Adriana e do Vereador Julio Küller. 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, Leandro Bianco, 

Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora 

Missionária Adriana e do Vereador Julio Küller. 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, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam 
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registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora Missionária Adriana e do Vereador Julio Küller. 

PROJETO DE LEI Nº 169/22 (Vereador Julio Küller), denomina de OSVALDO JOSÉ LEMES, a Rua nº 33, do 

Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as 

ausências justificadas das votações da Vereadora Missionária Adriana e do Vereador Julio Küller. 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, Leandro 

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

Vereadora Missionária Adriana e do Vereador Julio Küller. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI 

Nº 363/21 (Vereadores Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno e Filipe Chociai), promove alterações na Lei nº 6.857, 

Código Tributário Municipal de Ponta Grossa, conforme especifica: APROVADO, nos termos da Emenda de 

Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores 

Celso Cieslak, Daniel Mila 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. Ficam registradas as ausências justificadas das votações 

da Vereadora Missionária Adriana e do Vereador Julio Küller. PROJETO DE LEI Nº 104/22 (Poder Executivo), 

autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão de direito real de uso em favor da Companhia de Saneamento 

do Paraná - SANEPAR, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso 

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

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

Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações da Vereadora 

Missionária Adriana e do Vereador Julio Küller. Fica ainda registrada a aprovação do pedido verbal feito pelo 

Vereador Felipe Passos, no qual solicitou a justificativa de votação por estar ausente do Plenário. PROJETO DE 

LEI Nº 136/22 (Vereador Celso Cieslak), proíbe a venda e comercialização de escapamentos para motocicletas 

que produzam ruídos acima do limite máximo permitido, no âmbito do Município de Ponta Grossa: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, 

Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, 

Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registrados o voto contrário do 

Vereador Geraldo Stocco e as ausências justificadas da Vereadora Missionária Adriana e do Vereador Julio 

Küller. Fica ainda registrada a aprovação do pedido verbal feito pelo Vereador Felipe Passos, no qual solicitou 

a justificativa de votação por estar ausente do Plenário. PROJETO DE LEI Nº 159/22 (Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno), dispõe sobre a proibição de qualquer tipo de manifestação pública, no ambiente escolar regular, que 

ofenda a qualquer religião no âmbito do Município de Ponta Grossa: APROVADO, nos termos da Emenda de 

Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações da Vereadora Missionária Adriana e do Vereador Julio Küller. PROJETO DE LEI Nº 

171/22 (Vereador Daniel Milla Fraccaro), denomina de LUIZ ANTONIO FAVERO, a Rua 35 do Loteamento 

Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas as ausências justificadas das votações da 

Vereadora Missionária Adriana e do Vereador Julio Küller. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: 

Moções nºs 392/22, da Vereadora Missionária Adriana; 393/22, do Vereador Celso Cieslak; 394, 395/22, do 

Vereador Dr. Erick; 396, 398/22, do Vereador Ede Pimentel; 397/22, dos Vereadores Celso Cieslak, Felipe 

Passos, Izaias Salustiano, Joce Canto, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Missionária Adriana; 

399/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 400/22, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno e Indicações nºs 1657/22, 

do Vereador Léo Farmacêutico; 1658/22, do Vereador Ede Pimentel; 1659, 1674, 1681/22, do Vereador Leandro 

Bianco; 1660, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671/22, do Vereador Dr. Erick; 1661, 

1677, 1678, 1679, 1680/22, do Vereador Jairton da Farmácia; 1672/22, do Vereador Izaias Salustiano; 1673, 

1675, 1676, 1682, 1683, 1684/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 

1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697/22, da Vereadora Missionária Adriana. Concluída a votação da Ordem do 

Dia e não havendo vereadores inscritos para manifestação no Pequeno Expediente, o Senhor Presidente encerrou 
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a presente sessão, convocando outra para o dia vinte e sete do mês em curso, quarta-feira, no horário regimental, 

cuja Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, estando ainda 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 vinte de julho de 

dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 
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