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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 16/02/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=16/

02/2022  

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: n/a 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

TRIBUNA LIVRE:  Preferia Elizabeth Smith, comenta demonstrar respeito aos representantes da população 

de Ponta Grossa, se coloca à disposição de todos para aprofundara o diálogo, comenta possuir orgulho de 

compartilhar esse momento histórico exercem a missão de atender demandas históricas e crescentes, comenta 

que foi escolhida pela população para liderar a cidade em um período de grandes desafios como pandemia e 

inflação e dificuldades, e períodos assim exigem serenidade, força e coragem para se tomar decisões, comenta 

respeitar todas as manifestações sobre o trabalho que tem feito, comenta ter vindo manifestar a necessidade de 

um pacto em favor do futuro de Ponta Grossa, que é a melhor chance, um novo ano legislativo, comenta se 

estar em uma cidade em desenvolvimento e atributos positivos e necessidades, comenta sobre a importância 

das indústrias, propõe união de forças, entre deputados, ex-prefeitos, deputados estaduais, pois deseja uma 

grande coalisão também com os empresários, que deve se inspirar em cidades prosperas, comenta sobre 

modernização da estrutura administrativa, propondo a redução de organismos que já não tem mais a função 

social que antes tinham e estruturas que custam muito e oferecem pouco para nossa população, estruturas que 

não cabem mais no dia-a-dia de uma cidade que para continuar avançando e cuidando bem da população deve 
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focar toda sua energia na saúde, comenta sobre a necessidade de se escolher prioridades e se tomar decisões 

certeiras, que este ano determinou a redução de 25% de todas as despesas da máquina pública, comenta que é 

fundamental cortas despesas e cuidar melhor das pessoas, e uma das medidas para cortar despesas e melhorar 

o atendimento ao cidadão é a reforma profunda da Prolar, da CPS e da FUNEPO, que estão apresentando 

substitutivo que será protocolado ao projeto de lei já enviado para a avaliação da casa, comenta que estará 

protocolando projeto de lei extinguindo mais uma secretaria, que a mudança trará economia, enquanto não 

houver justiça fiscal estarão condenando os que mais precisam, comenta que em pleno ano de 2022, 97% 

porcento do orçamento está comprometido, com apenas 3% livre para investimento, comenta que felizmente 

há emendas parlamentares, e impositivas dos vereadores, ao qual agradece aos vereadores, comenta sobre sua 

vida em Ponta Grossa, comenta que se deve acabar com discursos que não cabe mais, sobre uns contra outros, 

como pobres contra elite, que estão todos no mesmo “barco”, comenta sobre a necessidade de serviços públicos 

fortes e para isso é necessário justiça fiscal, comenta que a partir de 2023 deve se demonstrar maturidade e dar 

um novo rumo ao relacionamento das forças políticas com as cidades, que todos devem estar a favor de um 

Ponta Grossa melhor. Inicia a execução do hino de Ponta Grossa. É informado sobre a formação das comissões 

permanentes formados pelas lideranças, posteriormente a leitura do expediente.  Sessão Interrompida para que 

as lideranças definam as indicações para as comissões permanentes. 

 Sessão Retomada, é informado que houve um consenso por parte de todas as lideranças sobre a composição 

de todas as comissões não havendo a necessidade da votação em plenário, foi decidido, Comissão de Legislação 

Justiça e Redação foram eleitos os vereadores Pastor Ezequiel Bueno (AVANTE), Leandro Bianco 

(REPUBLICANOS), Vereador Felipe Passos (PSDB), Vereador Ede Pimentel (PSB), e vereador Léo 

Farmacêutico (PV). Comissão de Finanças foi eleito os vereadores Filipe Chociai (PV), Vereador Paulo 

Balansin (PSD), vereador Julio Küller (MDB), Vereador Celso Cieslak (PRTB) e Missionária Adriana 

(SOLIDRIEDADE), na Comissão de Obras foram eleitos os vereadores Izaias Salustiano(PSB), Filipe Chociai 

(PV) e Vereador Paulo Balansin (PSD), foi eleito para a comissão de Agricultura os vereadores Celso Cieslak 

(PRTB), Vereador Jairton da Farmácia (DEM), vereadora Josi do Coletivo (PSOL), Comissão de Educação 

elegeu os vereadores Geraldo Stocco (PSB), Filipe Chociai (PV), Vereadora Missionária Adriana 

(SOLIDARIEDADE), eleitos para a Comissão de Saúde os vereadores Divo (PSD), Celso Cieslak (PRTB), 

Vereador Dr. Zeca(PSL), para a Comissão de Direitos Humanos foram eleitos os vereadores Divo (PSD), Júlio 

Küller (MDB) e vereadora Joce Canto (PSC), que todos os vereadores estão pertencente a comissões com 

exceção do presidente e o primeiro secretário que não fazem parte de comissões. 

Ocorre a posse dos Suplentes onde irão participar do processo protocolado pelo vereador Geraldo Stocco em 

face do Vereador Felipe Passos (PSDB), solicitando pedido de cassação de mandato do vereador por quebra 

de decoro parlamentar comungada com abertura de CPP, é concedido a palavra para  que seja feita explanações 

os vereadores que possuirão os cargos empossados por seus suplentes, o vereador Felipe Passos (PSDB): 

Agradece o apoio das pessoas que diariamente enviam mensagens positivas e a todos os vereadores que 

entenderam que todos tem o direito pleno de  defesa até a última estancia, comenta que no mandato passado 

houve parlamentar que foi processado e condenado, subiu algumas  instâncias e foi inocentado, agradece a 

todos os vereadores que entendem a situação e reafirma que até a última oportunidade de ampla defesa for 

negativa ai irá entregar o mandato, do contrário irá até o final, com a palavra o vereador Geraldo Stocco(PSB), 

comenta ser uma situação delicada e desagradável, que houve denúncia do Ministério Publico onde denúncias 

de assédio sexual, moral e rachadinha foram expostos nesses processos, áudios foram expostos, pessoas 

testemunharam e são atitudes repugnantes e criminosas e por isso está pedindo essa CPP para que os vereadores 

auxiliem a justiça, e que se o vereador é inocente então que peça a abertura e a investigação dessa comissão 

pois esses crimes devem ser investigados também pela Câmara Municipal, há a posse dos suplentes junto ao 

juramento dos vereadores Careca  (PSB) não houve presença do vereador do PSDB, é feita leitura e discussão, 

e foi decidido perante a votação sobre o pedido de  cassação do mandato do vereador Felipe Passos (PSDB) e 

a abertura de CPP. Foi decidido rejeitado (7 Votos Favoráveis – 11 Votos Contrários – Abstenções.). 
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COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta que o discurso da prefeita foi muito bonito, pena que acaba 

chamando os vereadores de demagogos, quando se vota a favor do povo, que na frente pega na mão, mas pelas 

costas chama de demagogo, reforça que pode se contar com a Deputada Mabel Canto para trabalhar por Ponta 

Grossa, comenta que vem a tribuna e diz não ser a favor das invasões e principalmente aquelas lideradas por 

grupos políticos, entretanto as áreas públicas só foram invadidas por omissão da prefeitura, por exemplo nos 

últimos anos, nos oito anos do prefeito Marcelo Rangel a Prolar não entregou nenhuma casa, e as casas que 

surgiram são do programa federal e não da Prolar, comenta que tem outras famílias que também estão nessa 

situação, como o pessoal da área de ocupação do Jardim Conceição onde estão a mais de 20 anos e desejam a 

regularização de suas áreas e na última  sexta-feira a SANEPAR foi lá e cortou a agua dessas pessoas, além 

disso há uma prorrogação da lei de calamidade pública que impede a interrupção de abastecimento de agua, 

que não se pode cortar água no estado do Paraná, comenta que em seu gabinete tem surgido muito corte de 

agua, que a prefeitura vem tentando tirar essas famílias ali do Jardim Conceição alegando que precisa fazer na 

praça para idosos, sendo que tem uma praça na esquina que a prefeitura mau cuida, reforça que as famílias 

estão naquela área a mais de 20 anos, já edificaram as suas casas e quem decide se elas continuam lá ou não é 

o poder judiciário, que a prefeita disse muito sobre dor e pensar nos problemas na cidade mas deixa famílias, 

crianças e idosos a mais de 6 dias sem agua por que precisa da autorização da prefeitura, que em Ponta Grossa 

são mais de 2 mil famílias sem autorização para poder ter agua, que na segunda feira seu gabinete  levou alguns 

moradores do Jardim Conceição para falar com representantes da prefeitura que assumiram o compromisso de 

resolver essa situação, que já é quarta e nenhuma atitude foi tomara e a prefeita sobe a tribuna falar de 

problemas e união, que quando buscam o dialogo ela não resolve o problema dessas famílias que estão sem 

agua a mais de 6 dias, comenta que conversaram com a Promotoria de Direitos Humanos que solicitaram oficio 

para que possam tomar atitudes ainda hoje, que em Ponta Grossa parece que tem que resolver tudo na base do 

Ministério Público, comenta sobre Ponta Grossa que possui dono que é o povo dessa cidade. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Deseja um ano melhor que 2021 mesmo sabendo que os 

desafios e dificuldades são grandes, comenta que durante o recesso para a maioria da população entende que o 

fato de não ter sessão e trabalho nos gabinetes que os vereadores estão de férias, comenta que as demandas da 

população continua chegando aso vereadores da mesma forma, que a prefeitura continua trabalhando, que as 

pessoas se deslocam dos bairros em busca de um alento, que encontrou durante o recesso pessoas clamando 

por orientação, comenta que com as redes sociais fica mais fácil divulgar que estão trabalhando, comenta ter 

várias questões para falar, que terminaram o ano passado votando projetos polêmicos do executivo que 

impactava a vida de toda a população de Ponta Grossa, que alguns foram aprovados como a extinção da AMTT 

que acredita que foi desacertado a aprovação desse projeto mas deve-se aceitar o Poder Executivo mesmo que 

se saiba que já se está sofrendo as consequências da sinalização e atendimento que está mais complicado e 

difícil, comenta sobre projeto que visa a atualização da planta genérica do município e que a casa acertadamente 

acabou rejeitando, que se esse projeto voltar que volte com tempo e com estudos, comenta que ontem estiveram 

reunidos e pediram para serem recebidos pelo pessoal da Prolar, que possuem noticia que tem substitutivo no 

projeto que visa acabar com a Prolar, acabar com a PCS e a FUNEP e até onde já leu o projeto não é possível 

que se possa votar favorável em um projeto dessa natureza, comenta que teve ontem  a notícia que a Prolar fez 

a doação de uma área perto do Sabiá ao Estado sem nenhuma contrapartida, área de 2 milhões de reais que o 

estado deve pagar ao município, comenta que a Prolar tem 800 contratos ativos para serem pagos até 2030 e 

questiona quem cuidara disso, junto aos  7 milhões que possui em caixa, comenta sobre a falta de política 

habitacional concreta no município, que a cidade tem crescido em razão da iniciativa empresarial mas não há 

suporte necessário, comenta ser o dia do repórter e parabeniza a toda a imprensa e repórteres. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Deseja um ano de trabalho e resultados, que é o povo o dono, deseja 

que o ano seja de muita harmonia e responsabilidade, comenta  que sabe que haverá eleições esse ano mas que 

o processo eleitoral não pode interferir nas responsabilidade e harmonia da casa de leis, para  que não se 
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prejudique os trabalhos e seus resultados,  garante que continuará  fazendo o trabalho com respeito e dialogo, 

que  a liderança de governo está em busca desse dialogo, comenta que na sessão foi composta as comissões 

para 2022 e agradece a confiança por participar em 3 comissões e que agora mais preparado continuará com 

muito empenho no trabalho, comenta que ano há assuntos muito importantes para o município e sobre o plano 

diretor comenta sobre a importância  da aprovação desses  projetos, comenta que sempre esteve aberto ao 

diálogo, comenta sobre a política de habitação e a construção civil são necessários, reforça compromisso para 

que se possa fazer a aprovação necessária desse plano diretor, comenta sobre a prorrogação do prazo da CEI 

da saúde que irá retornara ao trabalho, comenta que nesse ano haverá um assunto importante na cidade que 

será a nova concessão do transporte coletivo na cidade de Ponta Grossa e que é a oportunidade para que se 

possa acertar no modelo do transporte coletivo, reforça sobre o desejo de diálogo e união. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta  sobre a saúde pública, que está  caótica, com UBS 

sendo fechadas, que em tempos  de pandemia esse é um problema que afeta em grande parte a população 

brasileira mas em Ponta Grossa é notório a falta de políticas públicas efetivas por parte do Poder Executivo 

que tornou essa situação insustentável, mesmo diante deste triste cenário chega a informação que o concelho 

municipal de saúde reprovou o plano plurianual de saúde, que  o plano apresentado pela prefeitura de Ponta 

Grossa para a gestão da saúde nos próximos 4 anos foi reprovado por decisão de 10 conselheiros votando 

contrário 7 a favor e um se absteve, o mais grave é que esse plano, um dos documentos exigidos pelo SUS 

sistema único de saúde, e a decisão contraria pode impedir o município de  receber repasses  para o setor, e 

isso é grave, que essa é a primeira vez nos últimos 10 anos que o concelho rejeita o plano, os motivos foram 

11 pontos críticos na saúde de Ponta Grossa, os quais deixaram de ser atendidos pela Fundação Municipal de 

Saúde conforme entendimento desses 10 conselheiros, entre as situações criticas estão a irregularidade da UPA 

Santana, a falta de assistência a saúde mental, a dificuldade de pacientes que precisam de tratamento fora do 

domicilio e a precariedade no atendimento a mulheres, que em relação ao UPA Santana mesmo após um ano 

de funcionamento a unidade ainda não possui licença sanitária para que seja solicitado o credenciamento junto 

ao governo do estado e União, ainda conforme parecer outra situação que não foi incluída pela prefeitura foi a  

reforma do Hospital Municipal Amadeu Poppi, que o documento aponta que a Fundação Municipal de Saúde 

não incluiu nada sobre as melhorias estruturais exigidas  para a unidade, que também foi alvo de auditoria da 

Terceira Regional e também do Concelho Regional de Enfermagem, em resposta a Fundação Municipal de 

Saúde alegou que o custo da reforma seria muito alto, superior a 12 milhões e não haveria caixa para isso, que 

o parecer indicou que é necessária a inclusão de um plano para ampliar o atendimento da saúde mental do 

município, segunda a entidade o documento da prefeitura não traz informações adequadas sobre o problema, 

que consta no parecer que se tratando de doenças psicossomáticas não há nada no plano, que se pensar que 

parte da população poderá ter alguma dessas doenças e ficara sem nenhuma assistência, em relação ao 

atendimento da saúde pública à mulheres, o concelho pediu para que se trouxesse informações e segundo a 

entidade o plano apresentado pela prefeitura contempla propostas para melhorar o atendimento para as 

mulheres que haviam sido aprovadas na Conferencia Municipal de Saúde, comenta que o mandato PSOL vem  

a público parabenizar a postura dos membros do concelho municipal de saúde que mostram nessa postura que 

estão sintonizados com as principais demandas do setor de saúde de Ponta Grossa, comenta também que 

aproveitou hoje a oportunidade para solicitar ao presidente da fundação municipal de saúde para que busque 

atender as demandas dos conselheiros pois a não aprovação desse plano municipal pode resultar em 

dificuldades de acessar verbas públicas, que haverá muitas dificuldades, comenta  sobre denuncia de venda de 

imóveis que eram para moradia popular sendo vendidos para iniciativa privada, imóveis localizados no Parque 

do Sabiá e no loteamento Boreal II, e a intenção de venda de imóveis no parque das Andorinhas, que essas 

vendas ferem o princípio da finalidade, que nesses três casos os imóveis vendidos estavam localizados em 

loteamento criados por lei e destinados a atender a demanda social por moradia, e eram destinados a atender 

as demandas da população mais vulnerável da cidade, comenta sobre a falta de publicidade no processo 

licitatório onde uma  pessoas  comprou 14 lotes no Parque Sabia, para fins comerciais, a venda por valores 
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inferiores ao mercado imobiliários entre outras irregularidades, diante da questão de moradia da cidade onde 

17 mil famílias estão na fila da Prolar entende necessária e urgência a criação de uma Comissão Parlamentar 

de Inquérito para apurar esses fatos sendo que o mandato coletivo estará colhendo assinaturas para que de 

forma regimental se possa instalar essa CPI. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta que tem visto que os vereadores estão trabalhando nos bairros, 

comenta que tem feito várias visitas e que são o para-choque da sociedade pontagrossense, que são 

representantes legítimos da população, comenta estar particularmente indo para o decimo quarto ano como 

vereador e ficou surpreso e feliz pois nunca presenciou um prefeito vir abrir os trabalhos dessas casa de leis, 

com humildade demonstrar o que deseja fazer e que precisa estar em consonância com a casa, que ela foi eleita 

pelos munícipes, comenta que o papel da casa  de leis é atender a população, reforça elogio a prefeita por ter 

vindo a casa de leis, reforça que a prefeita não trabalhou com seu próprio orçamento e agora começa a 

administração confeccionada por ela, concede parte ao vereador Ede Pimentel (PSB), que também parabeniza 

a prefeita pela coragem de ter vindo a casa de leis, mas também fala sobre a falta de diálogo no ano anterior e 

que buscarão dialogo, com a palavra novamente o vereador Julio Kuller (MDB), comenta que são dois poderes 

que tem que trabalhar em conjunto pelo bem da população, reforça apoio a prefeita naquilo que for interessante 

e bom para a cidade, e houve uma grande oportunidade que foi o IPTU que isso traria uma diminuição do 

distanciamento que cada vez aumenta mais, entre pobres e ricos da cidade, mas infelizmente a população não 

entendeu, alguns vereadores também não, mas hoje teriam investimentos, comenta que foram eleitos para 

solucionar as dificuldades da cidade, concede parte ao vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), que os 

parabeniza pela fala assim como a atitude da prefeita, que mostra que é bem intencionada, com a palavra o 

vereador Celso Cieslak (PRTB), que também parabeniza a vinda da prefeita a Casa, que venho apenas o 

Marcelo Rangel quando tinham feito comissão sobre o contrato da SANEPAR, comenta que a primeira coisa 

que o vereador deve fazer na casa de leis é legislar e fiscalizar o executivo, que essa é a função do vereador, 

que quando as pessoas souberem que essa é a função do vereador pois na prefeitura atropelam, que deve 

verificar o que está certo e errado. Com a palavra novamente  o vereador Julio Kuller (MDB), parabeniza pela 

decisão que tomaram nessa época, pois i prefeito queria prorrogar o contrato até 2048e que vai citar um 

exemplo de motivo para não renovar, e que a SANEPAR trata tão mal a cidade, por que é tão perversa, comenta 

que o Gralha Azul é um conjunto habitacional com casas construídas pela Minha Casa Minha Vida e casas 

através de terrenos urbanizados, mas que pelo menos 140 casas não tem rede de esgoto, onde pessoas possuem 

um terno ruim e não cabe mais fossa, e questiona sobre a SANEPAR que busca renovar sem a aprovação da 

casa de leis, comenta outros exemplos que não possuem esgoto e estão à revelia, parabeniza a todos que 

votaram contra essa renovação no passado. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta subir a Tribuna em respeito a todas as pessoas da cidade 

que merecem respeito, transparência e saber o que acontece na Casa, comenta que infelizmente na tarde de 

hoje se perdeu a oportunidade de mostrar as pessoas que a política ainda tem jeito, que a maioria dos 

parlamentares foram coniventes com atitudes criminosas, muitas dentro da Câmara Municipal, crimes 

repugnantes que no mínimo mereciam ser investigados pela casa de leis, muitos subiram a Tribuna e falaram 

sobre os trabalhos voltando, mas na primeira oportunidade de fazer a coisa certa, preferiram não investigar e 

deixar como está, crimes extremamente graves, em um processo que não é brincadeira, que refutou a primeira 

defesa do parlamentar que hoje é réu, comenta ficar feliz que há alguns parlamentares que querem investigar e 

trabalhar de verdade, comenta que haverá contratos importantes esse ano, como o contrato do transporte 

coletivo, comenta ficar pensando como alguns vereadores irão proceder sobre isso, que em uma CPI não 

quiseram investigar, como irão ter a moral e a lisura para votar um contrato desse, que hão quiseram investigar 

mais isso, comenta não ter nada pessoal contra nenhum vereador, mas é contrário a atitudes que mancham a 

cidade  e esse parlamento, comenta dar muito valor a oportunidade de estar como vereador para tentar ajudar 

as pessoas, que nem sempre consegue, porém 7 vereadores fizeram sua parte e os parabeniza pela coragem e 

bravura, demonstram postura  votando dessa forma, comenta ser a primeira sessão do ano que mostra por que 
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estão, que é para legislar e fiscalizar, comenta que  devem ser responsáveis, comenta que é muito fácil xingar 

o político de Brasília mas quando vem do lado preferem passar pano e jogar para de baixo do tapete, uma 

situação triste e que espera que não aconteça esse ano por que possuem assuntos sérios que mechem com a 

vida das pessoas, comenta que perderam várias oportunidades para mudar o transporte coletivo esse ano, 

inclusive a comissão de justiça tem segurando um projeto seu sobre a integração do transporte coletivo e 

membros da comissão de justiça vão até a prefeitura conhecer mais sobre a integração mas estão segurando o 

projeto, que poderiam ter agilizado isso e ter mais linhas integradas para ajudar as pessoas mas a politicagem 

nessa legislatura infelizmente está muito forte e triste pois quem sofre são as pessoas que mais precisam, que 

a cidade merece mais e irá trabalhar para isso. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 16/02/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 291/2021: 
Altera a Lei nº 13.417, de 29/04/2019. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado –16 Votos Favoráveis – 1 Votos Contrários – Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 

Projeto de Lei Ordinária nº 304/2021: 

Denomina de EMERSON LUIS MARCHINSKI a Rua nº 42, localizada no 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 da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis – Votos Contrários – Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 308/2021: 

Institui a Política de Proteção aos Direitos da Pessoa com Câncer no Município de Ponta Grossa. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 16 

Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções) 

                         CFOF    - Favorável, observada a Emenda de Redação confeccionada pela CLJR 

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

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 
Projeto de Lei Ordinária nº 311/2021: 

Proíbe a instalação de banheiros unissex nos espaços públicos e privados no âmbito do Município de Ponta 

Grossa e dá outras providências. 
  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CAPICTMA  - Contrário, através do Voto Em Separado apresentado pelos  
                                                 Vereadores Izaias Salustiano e Josi do Coletivo (Rejeitado – 6 Votos 

Favoráveis – 10 Votos Contrários - Abstenções) 

Votação Nominal – Aprovado – 12 Votos Favoráveis – 5 Votos Contrários – Abstenções 

 

  

EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Leandro Bianco  
  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 
                         CFOF   -  
                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CAPICTMA  - Contrário, através do Voto em Separado apresentado pelos  

                                                 Vereadores Izaias Salustiano e Josi do Coletivo 
Votação Nominal – Aprovado – 12 Votos Favoráveis – 5 Votos Contrários – Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DOS VEREADORES IZAIAS SALUSTIANO, DR. ERICK E LEANDRO BIANCO 
Projeto de Lei Ordinária nº 315/2021: 

Institui campanha permanente de combate à importunação sexual no sistema do transporte coletivo urbano do 

Município de Ponta Grossa. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CDHCS  - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 
Projeto de Lei Ordinária nº 324/2021: 
Fica denominada de ORLANDO PEREIRA a via pública municipal conforme menciona. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 16 

Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções) 
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                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis – Votos Contrários – Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA 
Projeto de Lei Ordinária nº 326/2021: 

Concede Título de Cidadã Benemérita de Ponta Grossa à Senhora SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA. 
  

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

Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções) 

 

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

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

INDICAÇÕES 
  

Nº 1/2022 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, manutenção na rua Maria Ângela Caldas, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.          
  

Nº 2/2022 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, manutenção na rua Nestor Alves de Campos nº 912 próximo Aldeia, Jardim Paraíso, Uvaranas, 

nesta cidade.  
  

Nº 3/2022 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, manutenção na rua Camilo Augusto Píres n.º 307,Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade.

  
  

Nº 4/2022 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 manutenção das manilhas 

e boca de lobo que fica localizado na rua Maria Ângela Caldas em frente ao n.º 419,Jardim Paraíso, Uvaranas, 

nesta cidade.  
  

Nº 5/2022 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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das ruas do Negão e Professora Elisiane M. Hilgemberg, ambas situadas no Bairro 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 6/2022 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 com 

Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na Rua Santa Barbara, situada no Jardim Esperança. 
  

Nº 7/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a 

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção de iluminação adequada na Rua Lajeado Grande, situada no Jardim Esperança. 
  

Nº 8/2022 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 com 

Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na Rua Bela Vista do Paraíso, Bonsucesso. 
  

Nº 9/2022 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 com 

Cascalhamento e Patrolamento na Rua Antônino Paulino dos Santos, situado na Vila São Francisco. 
  

Nº 10/2022 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 o patrolamento e cascalhamento na 

Rua Bandeirantes em frente a 839 na Vila Palmeirinha 
  

Nº 11/2022 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 cascalhamento e patrolamento da 

Rua  lagoa boa Àgua na Vila Estrela do Lago. 
  

Nº 12/2022 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 Jocenir Francisco Jaimes - Vila Romana, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  
  

Nº 13/2022 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 
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Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão 

da Rua Alfredo Bochnia, na Vila Tarobá, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município.  
  

Nº 14/2022 do Vereador FELIPE PASSOS  

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 Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando solicitar a manutenção e 

pavimentação da Rua Henrique Romanowski Grissai, Colônia Dona Luiza. 
  

Nº 15/2022 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 o cascalhamento e patrolamento da 

rua Santo Inácio na vila Santana. 
  
  
  
  

Nº 16/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para restabelecimento de mais horários do 

Transporte coletivo na linha Santa Tereza  aos sábados, domingos e feriados. 
  

Nº 17/2022 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, patrolamento e cascalhamento para a Rua Praia dos 

Bandeirantes, esta situada no bairro Dom Bosco.  
  

Nº 18/2022 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, patrolamento e cascalhamento para a Rua Tucunaré em toda a 

sua extensão, esta situada no Bairro Cachoeira.  
  

Nº 19/2022 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, limpeza e corte de mato em terreno localizado á Rua Dr Irineu 

Leonidas Zanelatto, ao lado do nº 271, localizado no Bairro Cará-Cará. 
  

Nº 20/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos de viabilidade técnica para implantação de travessia 

elevada em frente ao Colégio Estadual Medalha Milagrosa, situado á Rua Sant'Anna, 537 Centro.  
  

Nº 21/2022 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, patrolamento e cascalhamento para a Rua Dr. Antonio Taques 

Silveira, esta situada no Bairro San Martin. 
  

Nº 22/2022 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, patrolamento e cascalhamento para a Rua Maria do Rocio Brik, 

esta situada no bairro Santa Mônica. 
  

Nº 23/2022 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, readequação de pavimentação asfáltica para a rua Cassiano 

Ricardo Leite, no bairro Santa Barbará.  
  

Nº 24/2022 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, readequação de pavimentação asfáltica para a rua Cassiano 

Ricardo Leite, no bairro Santa Barbará.  
  

Nº 25/2022 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, readequação, mesmo que em caráter temporário até a conclusão 

da Obra da Praça Hilda Roeldel, esta situada no Bairro da Ronda. 
  

Nº 26/2022 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 o patrolamento nas Ruas Colômbia 

e Frei Leandro Sacramento ambas no Bairro Ronda. 
  

Nº 27/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos de viabilidade técnica e implantação de sinalização de 

trânsito vertical e horizontal para a Rua Anita Jarosnki Arruda, esta situada no Residencial Monte Belo em 

Uvaranas.  
  

Nº 28/2022 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, readequação de pavimentação asfáltica para a rua Arichlenes 

Carlos Gobbo, trecho sob o Viaduto da Linha Férrea,  na região de Uvaranas.  
  

Nº 29/2022 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, readequação de pavimentação asfáltica para a rua Rui Ribeiro 

Couto, no bairro Santa Barbará.  
  

Nº 30/2022 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, readequação de pavimentação asfáltica para a rua Ronald de 

Carvalho, no bairro Santa Barbará.  
  

Nº 31/2022 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, readequação de pavimentação asfáltica para a rua Paulo 

Menotti Del Picchia, no bairro Santa Barbará.  
  

Nº 32/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos de viabilidade técnica e implantação de sinalização de 

trânsito vertical e horizontal para a Rua Anita Jarosnki Arruda, esta situada no Residencial Monte Belo em 

Uvaranas.  
  

Nº 33/2022 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, readequação de pavimentação asfáltica para a rua Arichlenes 

Carlos Gobbo, trecho sob o Viaduto da Linha Férrea,  na região de Uvaranas.  
  

Nº 34/2022 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, readequação de pavimentação asfáltica para a rua Rui Ribeiro 

Couto, no bairro Santa Barbará.  
  
  

Nº 35/2022 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 em 

todas as ruas da Vila San Martin, Bairro Neves, nesta cidade. 
  

Nº 36/2022 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, readequação de pavimentação asfáltica para a rua Ronald de 

Carvalho, no bairro Santa Barbará.  
  

Nº 37/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 
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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, Cascalhamento e 

Reparo na Rua Dr. Estevão de Souza, nº 850, Bairro Nova Rússia, nesta cidade. 
  

Nº 38/2022 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, readequação de pavimentação asfáltica para a rua Paulo 

Menotti Del Picchia, no bairro Santa Barbará.  
  

Nº 39/2022 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 limpeza do terreno público localizado na rua 

Tinguís, ao lado da Cervejaria Strasburger, Oficinas. 
  

Nº 40/2022 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 limpeza de dois terrenos públicos localizados na 

rua Onivaldo Seifert, Contorno. 
  

Nº 41/2022 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 Cesário Alvim, Olarias.  
  

Nº 42/2022 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, cortes de árvores por pessoal capacitado existentes á Rua 

Egídio Silva Brizola, proximidades do nº 256 localizado na Vila Ricci.  
  

Nº 43/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
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 sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção com patrolamento, 

manilhamento, cascalhamento e limpeza de bueiros na Rua Theodoro Kluppel, localizado em Olarias. 
  

Nº 44/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar o concerto das grades do 

campo de futebol society da Vila Rubini , Uvaranas, nesta cidade.  
  

Nº 45/2022 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 
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aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção e/ou Tapa buraco na Rua Francisco 

Rizental Parque Nossa Senhora das Graças Região da Boa vista . 
  

Nº 46/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, para que seja incluído no Programa Municipal de 

Pavimentação a Rua São Josafat -  Bairro: Nova Russia 
  

Nº 47/2022 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 

manutenção com cascalhamento e patrolamento, na Rua Reinaldo Ribas Silveira, 196, localizado no bairro da 

Ronda. 
  

Nº 48/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

aos departamentos competentes da municipalidade, para que seja incluído no Programa Municipal de 

Pavimentação a Rua Astorga -  Bairro: Nova Rússia 
  

Nº 49/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, para que seja incluído no Programa Municipal de 

Pavimentação a Rua Itapetininga -  Bairro: Uvaranas 
  

Nº 50/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para o aumento de horários de ônibus articulados 

nos horários de pico em nossa cidade. 
  

Nº 51/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar patrolamento, cascalhamento 

e manutenção da rua Tomio Kawamura, Vila XV de Setembro, Bairro estrela, nesta cidade.  
  

Nº 52/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, para que seja incluído no Programa Municipal de 

Pavimentação a Rua José Salles Rosa -  Bairro: Parque Tarobá 
  

Nº 53/2022 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 
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aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção e/ou Patrolamento da Rua Rolândia 

-  Bairro: Santo Antônio 
  

Nº 54/2022 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 uma roçada, localizado no 

trecho da rodovia do Passo do Pupo ao Biscaia, Distrito de Itaiacoca.  
  

Nº 55/2022 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 Estrada Rural 

Conceição dos Brás, nos seus 4Km em que não transita o transporte escolar, mas que dá acesso ao município 

de Campo Largo.  
  

Nº 56/2022 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 manutenção da Rua  Alex Félix 

Arvers. 
  

Nº 57/2022 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 

manutenção com cascalhamento, patrolamento e manilhamento, na Rua Dr. Batista Lacerda, nas proximidades 

do número 715, localizado no Jardim Esplanada. 
  

Nº 58/2022 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 que seja inserido no Plano de Modernização, através 

de parceria Público Privada, a iluminação da Av. Jardim, Santa Terezinha. 
  

Nº 59/2022 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 que seja inserido no Plano de Modernização, através 

de Parceria Público Privada, a iluminação da Rua Nicolau Kluppel Neto, Santa Paula, Contorno. 
  

Nº 60/2022 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 desobstrução dos bueiros e 

das manilhas que estão localizados na comunidade da Lagoa dos Pintos ,  Distrito de Itaiacoca, nesta cidade.

  

Nº 61/2022 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 inclusão no Plano de Modernização, através de 

Parceria Público Privada, a manutenção da iluminação da Rua Padre Anchieta, Colônia Dona Luiza. 
  

Nº 62/2022 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 Cristiano Otoní, Olarias  
  

Nº 63/2022 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 Itapetininga, Uvaranas. 
  

Nº 64/2022 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 Dr. Francisco Fajardo, 

Olarias.  
  

Nº 65/2022 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 manutenção dos equipamentos para pratica de 

exercícios físicos na praça do conjunto habitacional Buenos Aires. 
  

Nº 66/2022 do Vereador DR. ERICK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente limpeza da galeria localizada na rua Profa. 

Maria das Graças Franke Minini, Cara-Cara.  
  

Nº 67/2022 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 uma ponte em Barra Grande, 

próximo a Igreja Nossa Senhora Aparecida em Itaiacoca. 
  

Nº 68/2022 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 manutenção com tapa buracos na rua Arichernes 

Carlos Gobbo, Neves. 
  

Nº 69/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Binário na Rua Leocádio Corrêa, 

deixando sentido único, descendo em direção a Av. Visconde de Mauá, Oficinas. 
  

Nº 70/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o conserto das calçadas ao redor de 

toda a Praça da Igreja Santo Antônio, situada na Rua Bernardo de Vasconcelos 128, Jardim Carvalho (onde 

acontece a Feira do Produtor). 
  

Nº 71/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a construção de calçadas ao redor de 

toda a Praça, localizada entre as Ruas: Assis Brasil, Souza Dantas e Bonifácio Vilela - Órfãs. 
  

Nº 72/2022 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 com 

Cascalhamento, Patrolamento e Manilhamento na Rua Andorinha, situada na Vila Real. 
  

Nº 73/2022 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 

manutenção com  Patrolamento e Manilhamento na Rua Bom Jardim, situada no Jardim Planalto. 
  

Nº 74/2022 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 75/2022 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 

manutenção com  patrolamento e cascalhamento da estrada rural entre Barra Preta, Ribeirão da Cruz e Roça 

Velha.  
  

Nº 76/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a 

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção do ponto de ônibus do transporte coletivo, localizado em frente a Cidade dos Meninos, no Distrito 

do Guaragi. 
  

Nº 77/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 
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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  realizar a manutenção do sistema de 

sinalização viária na Rodovia do Talco (PR 513) em especial no trecho compreendido entre o Passo do Pupo 

ao Biscaia, Distrito de Itaiacoca.  
  

Nº 78/2022 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 das estradas da comunidade do Ribeirão da Cruz, Distrito de Itaiacoca, nesta cidade.  
  

Nº 79/2022 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 das estradas da comunidade do Ribeirão da Cruz, Distrito de Itaiacoca, nesta cidade.   
  

Nº 80/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a 

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção asfáltica  na Rua Elias Wakim Bittar, Vila Ricci - Contorno. 
  

Nº 81/2022 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 das ruas Dr. Antônio Taques Silveira, Osmário Oliveira Capote, Domingos Tozeto e rua Ronaldo 

Piekorski, todas localizadas na Vila San Martin, Uvaranas, nesta cidade. 
  

Nº 82/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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 e 

manilhamento da região do Distrito de Guaragi. 
  

Nº 83/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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 e 

manilhamento da região do Distrito de Itaiacoca. 
  

Nº 84/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
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 e manilhamento da região do Distrito de Taquari dos Polacos. 
   

Nº 85/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
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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, cascalhamento e manilhamento da  Rua Prudentópolis, na altura do nº 55, no 

Bairro Bonsucesso - Chapada. 
  

Nº 86/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
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 da  Rua O Brasil Para Cristo, no Bairro Bonsucesso - Chapada. 
   

Nº 87/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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 da  

Rua Lourenço Simionato- Bonsucesso, no Bairro Bonsucesso - Chapada. 
  

Nº 88/2022 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 execução 

de patrolamento, cascalhamento, e limpeza da rede de esgoto, nas seguintes vias da Vila Romana, Rua Alberto 

Ferreira, Rua Edmundo Kruger e Rua Alfredo Purungo. As ruas citadas necessitam com urgência de 

manutenção. 
  
  

Nº 89/2022 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 a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

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

de Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento da Rua Rodrigo Penteado - Cara-Cará.  
  

Nº 90/2022 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 a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção asfáltica da Rua Horácio Vilela Guimarães, nas proximidades do domicilio nº 475, no Bairro 

Jardim Carvalho.  
  

Nº 91/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 107, do Regimento Interno, após a manifestação 

do Soberano Plenário, seja oficiado á Excelentíssima, Senhora Prefeita Municipal, Elizabeth Silveira Schmidt, 

para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

pavimentação asfáltica na Hamilton Berger, Parque do Sabiá. 
  

Nº 92/2022 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 a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 
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Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção asfáltica da Rua Angico Branco, 58 - Santa Paula.  
  

Nº 93/2022 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 execução 

de Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento, na Rua Afonso Arinos, Vila 26 de Outubro - Uvaranas.  
  

Nº 94/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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 Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão das Ruas Anito Manoel 

Gutoch e Rua Irmã Gáudia Kuschka - Parque Tarobá, no plano de pavimentação do Município. 
  

Nº 95/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando patrolamento, cascalhamento e 

compactação na Rua Flávio de Almeida Martins como também  nas suas transversais no Bairro Vila Cristina, 

nesta cidade. 
  
  
  

Nº 96/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
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 Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão da Rua Alfredo Pedro 

Ribas, quadra 21, lote 06 - 26 de Outubro - Uvaranas no plano de pavimentação do Município. Enquanto as 

obras não iniciem, seja realizada manutenção com Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento.  
  

Nº 97/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção com Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento na Rua Benjamin Franklin esquina com Olavo 

Billac - Cel. Claudio. 
  

Nº 98/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a 

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção com Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento na Rua Benjamin Franklin esquina com Olavo 

Billac - Cel. Claudio. 
  

Nº 99/2022 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 instalação de abrigo para os usuários do de ponto 

de ônibus na Rua José Borsato, em frente ao n° 182, Cara-Cara. 
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Nº 100/2022 do Vereador DR. ERICK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

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

e tampa do bueiro da Rua Araçá, em frente ao n° 453, Contorno. 
  

Nº 101/2022 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 execução 

de patrolamento, cascalhamento e manilhamento na Rua Aurora Ribas Droppa, Jardim Esplanada - Boa Vista.  
  

Nº 102/2022 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 inclusão no plano de pavimentação 

asfáltica da rua Egídio Silva Brizola, Contorno. 
  

Nº 103/2022 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 o patrolamento e cascalhamento na 

Rua Antonio Becker Primo em frente ao 277 no Jardim Lagoa Dourada. 
  

Nº 104/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 107, do Regimento Interno, após a manifestação 

do Soberano Plenário, seja oficiado á Excelentíssima, Senhora Prefeita Municipal, Elizabeth Silveira Schmidt, 

para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a inclusão da 

Rua Lisandro Antunes Sampaio, Bairro Ronda, no Plano de Pavimentação do Município Ponta Grossa. 

Enquanto as obras não iniciem, seja realizada manutenção com Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento. 
  

Nº 105/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

Indico à Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o artigo 107, do Regimento Interno, após a manifestação 

do Soberano Plenário, seja oficiado á Excelentíssima, Senhora Prefeita Municipal, Elizabeth Silveira Schmidt, 

para que determine aos departamentos competentes da municipalidade, providencias objetivando manutenção 

com manilhamento, patrolamento, cascalhamento e limpeza das galerias na Rua Beckaman - Jardim Maracanã. 
  

Nº 106/2022 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 inclusão no plano de pavimentação 

asfáltica da rua José Bernardi, Contorno. 
  

Nº 107/2022 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 sinalização adequada entre as ruas Laurindo Rabêlo e Av. Rocha Pombo, Jardim Carvalho. 
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Nº 108/2022 do Vereador DR. ERICK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

competentes da municipalidade, providências objetivando o plantio de árvores ao lado do cemitério Colônia 

Dona Luiza e nos canteiros próximo a rotatória que liga os bairros Colônia Dona Luiza e Santa Maria. 
  

Nº 109/2022 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 inclusão no plano de pavimentação 

asfáltica da rua Avelino Pereira de Campos, Chapada. 
  

Nº 110/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção com patrolamento e 

cascalhamento da Rua República de São Salvador nas proximidades da residência 1304 - Nova Rússia (trecho 

sem pavimentação). 
  

Nº 111/2022 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 oferta de transporte público 

coletivo até o Passo do Pupo - Distrito de Itaiacoca.  
  

Nº 112/2022 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 prolongamento da 

pavimentação asfáltica da rua Marialva, Boa Vista. 
  

Nº 113/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção da Rua Zacarias de 

Goes e Vasconcelos, com a colocação de recape asfáltico no trecho que fica compreendido de forma transversal 

entre as ruas Afonso Celso e Rua Fagundes Varela, no bairro de Uvaranas. 
  

Nº 114/2022 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 fazer o manilhamento de águas 

pluviais por cerca de 4 a 5 metros, na rua Betara n.º 24, Vila Cachoeira, Uvaranas, nesta cidade.  
  

Nº 115/2022 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 limpeza e  roçada, localizado 

no trecho do Viaduto da RUMO, Av. Carlos Cavalcanti, Uvaranas, nesta cidade.  
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Nº 116/2022 do Vereador DIVO 
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 para que seja feito um patrolamento e cascalhamento na rua 

Teodoro Sampaio e na rua Conde de Monsavaz em Olarias. 
  

Nº 117/2022 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 limpeza e adequação do terreno do antigo 

Mercado Municipal, localizado na área central da cidade. 
  

Nº 118/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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 Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção asfáltica da Rua Luiz 

Migliorini, entre a Rua Edilson de Araújo e a Rua Germano Justus, Parque dos Pinheiros - Uvaranas. 
  

Nº 119/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
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 Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção asfáltica e das vias dos 

seguintes bairros: Rio Verde, Núcleo Pitangui, Costa Rica, Londres, Panamá, Vila Ana Rita e Santa Edwiges.  
  

Nº 120/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
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 Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção asfáltica / fresados das 

vias dos seguintes bairros: Los Angeles, Vila Rubini, Vila Vicentina. 
  

Nº 121/2022 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 na rua Alfredo Pedro Ribas próximo ao n.º 67, Uvaranas, nesta cidade.  
  

Nº 122/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
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 Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção das ruas e limpeza das 

galerias da Vila Cipa.  
  

Nº 123/2022 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 Rua Estrada 

da Barra Preta -  Distrito de Itáiacoca 
  

Nº 124/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
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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 Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza de galerias, manutenção 

asfáltica, e nas vias que não possuem pavimentação solicita-se patrolamento, cascalhamento e manilhamento 

do Bairro Gralha Azul. 
  

Nº 125/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

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

incluída no Programa Municipal de Pavimentação a Rua Daily Luiz Wambier -  Bairro: Vila Liane 
  

Nº 126/2022 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, readequação de pavimentação asfáltica para a rua Mato Grosso, 

trecho compreendido entre as ruas José de Alencar, Emiliano Perneta e Iracema Leondina Rios, situada na Vila 

Coronel Cláudio.  
  

Nº 127/2022 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, readequação de pavimentação asfáltica para a rua Machado de 

Assis, esta paralela á Rua Conselheiro Barradas trecho entre as Ruas Dario Veloso e Lauro Muller, situada na 

Vila Coronel Cláudio.  
  

Nº 128/2022 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 limpeza das praças do Bairro 31 de março. 
  

Nº 129/2022 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 Adão Buss, trecho 

compreendido entre as ruas Orlando Henneberg e Sezinho Mattos de Souza, Vila Margarida, Órfãs.  
  

Nº 130/2022 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 

instalação de pontos de ônibus na região do Santa Luzia . 
  

Nº 131/2022 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, manutenção corretiva para poste de iluminação pública situado 

á Rua Padre Anchieta, frente ao nº 1090, interseção com a Rua José Luiz, na Colônia Dona Luiza 
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Nº 132/2022 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 

Pavimentação Asfáltica das vias dos seguintes bairros: Dom Bosco, Monte Carlo, São Francisco, Vila Nery, 

Jardim Pontagrossense, Vila Princesa, San Martin, Vilela e Cristo Rei. 
  

Nº 133/2022 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 Almirante Rosa Ireno Scremin, situada no Bairro São Francisco - Uvaranas, no Plano de Pavimentação 

do Munício de Ponta Grossa.  
Enquanto as obras não iniciam, solicita-se manutenção com patrolamento, cascalhamento, manilhamento e 

limpeza dos bueiros.  
  

Nº 134/2022 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 

manutenção com patrolamento, cascalhamento, e limpeza dos bueiros na Rua Hercílio Arnaldino Rosa esquina 

com a Rua Alfredo Hagemeyer, Jardim Barreto - Olarias. 
  

Nº 135/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando placa de sinalização  com permissão 

para estacionar a noite na Rua Fagundes Varela nas proximidades do número 2013 - Bairro Uvaranas, nesta 

cidade. 
  

Nº 136/2022 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 operação tapa buracos e 

manutenção na Av. Euzébio de Queiros, Vila São Francisco,  Uvaranas, nesta cidade.  
  

Nº 137/2022 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 manutenção com tapa buracos na rua Barão de 

Monte Alegre, Nova Rússia. 
  

Nº 138/2022 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  

Pavimentação Asfáltica na  Rua Leonor Cavagnari Maciel entre as Ruas Abel Ricci e Deodoro Alves 

Quintilhano - Jardim Maracanã, Contorno 
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Nº 139/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 
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 ligação de galerias de esgoto na 

região informada a Avenida Siqueira Campos, em frente ao número 2174, bairro Uvaranas.  
  

Nº 140/2022 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 vias do Jardim 

Ipiranga, bairro Jardim Carvalho. 
  

Nº 141/2022 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 vias do Jardim 

Ipiranga, bairro Jardim Carvalho. 
  

Nº 142/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a 

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção da rede esgoto e manilhamento na Rua Francisco Celso Batista Rosas, nas proximidades do nº 463 

- Jardim Carvalho. 
  

Nº 143/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a 

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção com Patrolamento, Cascalhamento, Manilhamento e Sinalização na Rua Marcos Antonio Pereira, 

no San Marino, região do Contorno. 
  

Nº 144/2022 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 

manutenção com patrolamento, cascalhamento, manilhamento e limpeza dos bueiros no final da Rua Otto Ewy 

- Vila Guaira. 
  

Nº 145/2022 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 no Plano de Modernização, através de 

Parceria Público Privada, a iluminação das vias do Jardim Ipiranga, Bairro Jardim Carvalho. 
  

Nº 146/2022 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 
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manutenção com patrolamento, cascalhamento, manilhamento e limpeza dos bueiros nas ruas do Jardim 

Mezzomo. 
  

Nº 147/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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 via Rua Tomio 

Kawamura, localizada em frente ao número 85 necessita de manutenção da via, necessitando que sejam tapados 

alguns buracos.  
  

Nº 148/2022 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 operação tapa buracos e 

manutenção nas ruas Décio Vergani, rua Alceu das Neves Inglez nas próximidades do n.º 47, Jardim Paríso,  

Uvaranas, nesta cidade.  
  

Nº 149/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção com Patrolamento, Cascalhamento e Manilhamento na Rua Maria Contin Riesemberg - Parque 

dos Pinheiros. 
  

Nº 150/2022 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 instalação de pontos de ônibus e mais horários de 

ônibus que atendam o Jardim Ipiranga, Jardim Carvalho. 
  

Nº 151/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de placa de parada de 

ônibus e cobertura para o ponto de ônibus na Rua Carlos Chagas, frente ao nº 21, Bairro Jardim Carvalho, nesta 

cidade. 
  

Nº 152/2022 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, em 

toda a região do Tropeiro 1 e 2, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 
  

Nº 153/2022 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 Padre Roque, Bairro Neves, nesta cidade. 
  

Nº 154/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 
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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 a colocação de travessia elevada em 

frente a Escola Prefeito Doutor Fulton Vital de Macedo, situada a Rua Doutor José Macedo de Loiola número 

14 -Uvaranas, nesta cidade.   
  

Nº 155/2022 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 reforma no parquinho e no campo 

de futebol, da Rua Tapuias, Tropeiro 2, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 
  

Nº 156/2022 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 Desentupimento de Galerias 

Pluviais, na Rua Contorno Leste, Bairro Cara-Cara, nesta cidade. 
  

Nº 157/2022 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 Desentupimento de Galerias 

Pluviais, em toda a região Tropeiro 1 e  2, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 
  

Nº 158/2022 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 pintura da faixa de pedestre 

em frente a Escola Municipal Dr. Carlos Ribeiro de Macedo, que esta localizada na Av. Euzébio de Queiroz 

n.º 1383 ,Vila São Francisco, Uvaranas, nesta cidade.  
  

Nº 159/2022 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 pintura das faixas de 

sinalização sendo elas de pedestre e de estacionamento em frente a Escola Municipal Zanoni Rogoski , que 

esta localizada entre as ruas Alceu das Neves Inglês e rua Camilo Augusto Píres ,Vila Rubini, Uvaranas, nesta 

cidade.  
  

Nº 160/2022 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 na rua Luiz Novisck Júnior, San Martin, Uvaranas, nesta cidade.  
  

Nº 161/2022 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 realizar a Limpeza de Bueiro e 
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Galeria de Águas Pluviais,  na Rua Padre Vitório Maria Dall Acqua, próximo ao nº 48, Jardim Ponta Grossense, 

Uvaranas, nesta cidade. 
  

Nº 162/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de meio fio ou outras 

providências na Rua Alameda Nabuco Araújo em frente ao 1.969 em Uvaranas. 
  

Nº 163/2022 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 da linha de ônibus Shangrilá/ T. Central, 

com o retorno dos ônibus intermediários após às 16:00.  
  

Nº 164/2022 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 sinalização e redutores de velocidade na rotatória do Matadouro, acesso ao Lagoa Dourada, 

Londres e Panamá. 
  

Nº 165/2022 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 Vicente Kapp, Contorno. 
  

Nº 166/2022 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 no cronograma do diário de obras da 

Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco e manutenção com o caminhão 

Asfaltruck da Rua Castanheira, Contorno. 
  

Nº 167/2022 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 o patrolamento e cascalhamento na 

Rua Horácio Droppa entre as ruas Teófilo Cunha e Afonso Camargo. 
  

Nº 168/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO  
Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza da propriedade do Poder 

Judiciário na Rua Alberto Escarpin no Bairro Oficinas. 
  

Nº 169/2022 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 
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Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

instalação de galerias, patrolamento e cascalhamento da Rua Seon, proximidades do nº511, localizado no bairro 

Santo Mônica. 
  

Nº 170/2022 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 nas ruas Odila Stürmer Belotto, rua Marquês de Caravelas e rua Antonil, todas localizadas na 

Vila São Francisco, Uvaranas, nesta cidade.   
  

Nº 171/2022 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 linha de ônibus para o Distrito do Guaragi, no período da noturno. 
  

Nº 172/2022 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, em especial o IPLAN, providências objetivando a inclusão da área verde de 

110 mil m² (Reserva de Olarias), situada entre o Condomínio Parque dos Franceses e o futuro Condomínio 

Central Park, Olarias, em Zona Especial de Parque. 
  

Nº 173/2022 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 para construir  uma rede de esgoto no bairro 

Gralha Azul. 
  

Nº 174/2022 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 para melhorar a Reinaldo Ribas Silveira - Ronda, 

com patrolamento e cascalho. 
  

Nº 175/2022 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 para melhorar a rua Canela - Jardim Conceição, 

com lombada e iluminação pública. 
  

Nº 176/2022 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 para melhorar a Reinaldo Ribas Silveira - Ronda, 

com patrolamento e cascalho. 
  

Nº 177/2022 do Vereador JULIO KULLER 
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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 para melhorar a rua Valise Fanazari - Lagoa 

Dourada, com patrolamento e cascalho. 
  

Nº 178/2022 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 para construir a cobertura no ponto final do 

ônibus Cará Cará. 

Total de Indicações Aprovadas – 178 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) – 21 

Vereadora Joce Canto (PSC) – 53  

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) – 11 

Vereador Felipe Passos (PSDB) – 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) – 24 

Vereador Ede Pimentel (PSB) – 9 

Vereador Dr. Erick (PSDB) – 32  

Vereador Izaias Salustiano (PSB) – 8 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) – 2 

Vereador Paulo Balansin (PSD) – 4 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) – 3 

Vereador Filipe Chociai (PV) – 3 

Vereador Divo (PSD) – 1 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 6 

 

_______________________________________________________________________ 

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 15 de dezembro de 2.021. 
  

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

 

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

SUPRIMIDO 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=

2&dtReuniao=16/02/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA SEPTUAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA) 
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                           Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara 

Municipal de Ponta Grossa, reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do Vereador Daniel Milla 

Fraccaro, secretariado pelos Vereadores Dr. Erick - Primeiro Secretário e Pastor Ezequiel Bueno - Segundo 

Secretário, fazendo ainda parte da Mesa os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad 

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

Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, 

Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Nesta oportunidade a Mestre de Cerimônias 

desta Casa de Leis, Ana Cláudia Gambassi, convidou para assumir seus lugares junto à Mesa dos Trabalhos os 

Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Presidente; Filipe Chociai, Vice-Presidente; Dr. Erick, Primeiro Secretário; 

Pastor Ezequiel Bueno, Segundo Secretário e José Carlos S. Raad “Dr. Zeca”, Terceiro Secretário. Convidou 

ainda para tomar lugar à Mesa a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Professora 

Elizabeth Silveira Schmidt. Em seguida convidou a todos para em pé ouvirem o Hino Nacional Brasileiro. Passou 

a palavra ao Vereador Daniel Milla Fraccaro, o qual cumprimentou e agradeceu pela presença da Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal Professora Elizabeth Silveira Schmidt, convidando a se pronunciar da Tribuna. 

Finalizando o Ato Solene, todos foram convidados a acompanhar o Hino de Ponta Grossa. Retomando a palavra, 

o Senhor Presidente colocou em discussão e votação as Atas das Sessões ordinária, realizada no dia 15/12/2021, 

e Extraordinárias realizadas no dia 16/12/2021, as quais foram aprovadas 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 01/22 (Projeto de 

Lei nº 05/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 150.000,00, e dá 

outras providências. Mensagem nº 02/22 (Projeto de Lei nº 06/22), acrescenta meta ao Anexo de Metas da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 - Lei nº 14.062, de 20/09/2021, e no Anexo da Lei nº 

14.021, de 28/07/2021 - Plano Plurianual - PPA, conforme especifica. Mensagem nº 03/22 (Projeto de Lei nº 

07/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 360.000,00, e dá outras 

providências. Of. Nº 58/22, comunicando que a Lei nº 14.157 recebeu voto parcial. Of. Nº 2639/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.116. Of. Nº 2468/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.123. Of. Nº 2649/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.125. Of. Nº 2659/21-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.117. Of. Nº 2660/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.118. Of. Nº 

2661/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.119. Of. Nº 2662/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.120. Of. Nº 2663/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.121.  Of. Nº 2664/21-

GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.122. Of. Nº 2680/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 14.129. Of. Nº 2681/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.130. Of. Nº 2682/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei n? 14.131. Of. Nº 2688/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.104.  Of. Nº 2689/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.107. Of. Nº 2690/21-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.108. Of. Nº 2691/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.112. Of. Nº 

2692/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.113. Of. Nº 2751/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.114. Of. Nº 2693/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.115.  Of. Nº 2802/21-

GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.124. Of. Nº 2803/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 14.126. Of. Nº 2805/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.128. Of. Nº 2806/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.136. Of. Nº 2807/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.137. Of. Nº 2808/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.138. Of. Nº 2809/21-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.139. Of. Nº 2810/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.140. Of. Nº 

2811/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.141. Of. Nº 2812/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.142. Of. Nº 2823/21-GP, solicitando os bons préstimos no sentido de promover a 

devolução do Projeto de Lei nº 362/21, apenso à Mensagem nº 116/21, objetivando novos estudos. Colocado o 

mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Of. Nº 2768/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 416/21, 

de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 2788/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 420/21, de autoria 

do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 2795/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 422/21, de autoria do Vereador 

Dr. Erick. Of. Nº 2796/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 424/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. Nº 2797/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 397/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 
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2799/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 412/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 2800/21-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 415/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 2801/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 423/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 2817/21-GP, em atendimento 

ao requerimento nº 405/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 2818/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 418/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 2819/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 421/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 2798/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 410/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. Nº 2720/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1469/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. Nº 2763/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1553/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 2764/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1555/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. Nº 2765/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1557/21, de 

autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 2767/21-GP, em atendimetno a Indicação nº 1558/21, de autoria 

do Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 2769/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1559/21, de autoria do 

Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 2770/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1537/21, de autoria do Vereador 

Dr. Erick. Of. Nº 2771/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1561/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. 

Of. Nº 2772/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1563/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. 

Nº 2774/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1565/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. Nº 

2775/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1566/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. Nº 

2776/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1567/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. Nº 

2777/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1568/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. Nº 

2778/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1569/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. Nº 

2779/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1570/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. Nº 

2780/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1571/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. Nº 

2782/21-GP, em atendimento à Indicação nº 1572/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. Nº 

2783/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1594/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. Nº 2784/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1573/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. Nº 2785/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1579/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 2786/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1577/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. Nº 2787/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1591/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 2789/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1551/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 2790/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1584/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 2791/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1622/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 2792/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1564/21, de 

autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. Nº 2793/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1612/21, de autoria 

do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 2794/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1618/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. Nº 2814/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1580/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. Nº 2816/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1542/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. Nº 

2841/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1389/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 2842/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1533/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. Nº 2843/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 992/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 2844/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1614/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 2845/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1351/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 2846/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1536/21, de 

autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 2847/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1616/21, de autoria 

do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 2848/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1619/21, de autoria do Vereador 

Felipe Passos. Of. Nº 2849/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1511/21, de autoria da Vereadora Missionária 

Adriana. Of. Nº 2850/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1611/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 

2851/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1608/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. Nº 2852/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1638/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. Nº 2853/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1615/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 2854/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1609/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 2855/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1665/21, de autoria do Vereador Divo. Of. Nº 2856/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1664/21, de autoria 

do Vereador Divo. Of. Nº 2857/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1662/21, de autoria da Vereadora Joce 
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Canto. Of. Nº 2858/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1659/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno. Of. Nº 2859/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1653/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. 

Of. Nº 2860/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1657/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. 

Nº 2861/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1606/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. Nº 2862/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1646/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 2863/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1643/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 2865/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1647/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 2866/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1363/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. Nº 2867/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1640/21, de autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. Nº 05/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1635/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 07/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

1630/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 08/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1628/21, de 

autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. Nº 09/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1627/21, de autoria do 

Vereador Celso Cieslak. Of. Nº 010/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1418/21, de autoria do Vereador 

Jairton da Farmácia. Of. Nº 011/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1361/21, de autoria do Vereador Jairton 

da Farmácia. Of. Nº 012/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1626/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. Nº 013/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1624/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. 

Nº 014/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1623/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 

015/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1075/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 016/22-GP, em 

atendimento  a Indicação nº 890/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 017/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1519/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 018/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1525/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 019/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1512/21, 

de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 020/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1554/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 022/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1593/21, de autoria do Vereador 

Paulo Balansin. Of. Nº 023/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1598/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. Nº 024/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1602/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. Nº 025/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 1552/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 027/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1613/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 028/22-GP, em atendimento  

a Indicação nº 1617/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 029/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

1678/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 030/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1669/21, de autoria 

do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 31/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1672/21, de autoria do Vereador 

Léo Farmacêutico. Of. Nº 32/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1676/21, de autoria do Vereador Leandro 

Bianco. Of. Nº 034/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1628/21, de autoria da Vereadora Missionária 

Adriana. Of. Nº 035/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1649/21, de autoria do Vereador Divo. Of. Nº 

040/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1663/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. Nº 041/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1656/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. Nº 042/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1655/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. Nº 043/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1652/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. Nº 045/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1650/21, de autoria do Vereador Divo. Of. Nº 046/22-GP, em atendimento a Indicação nº 830/21, 

de autoria do Vereador Felipe Chociai. Of. Nº 047/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1515/21, de autoria 

do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 048/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1697/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. Nº 049/22-GP, em atendimento  a Indicação nº 1691/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. Nº 050/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1721/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 051/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 1686/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 052/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1687/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 053/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1732/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. DA VEREADORA JOSI 

DO COLETIVO - Projeto de Lei nº 02/22, dispõe sobre o funcionamento em horário noturno dos Centros 

Municipais de Educação Infantil (CMEISs) mantidos pelo Poder Público Municipal, e Centros de Educação 

Infantil (CEIs) mantidos por entidades de caráter comunitário, em parceria com o Poder Público Municipal e dá 

outras providências. DO VEREADOR DR. ERICK - Projeto de Lei nº 03/22, promove alteração na Lei nº 9.019, 

de 17/08/2007, que dispõe sobre o controle e os cuidados com as populações animais, bem como sobre a 
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prevenção e controle de zoonoses no Município de Ponta Grossa e dá outras providências. DA VEREADORA 

JOSI DO COLETIVO - Projeto de Lei nº 04/22, promove alterações na Lei nº 11.233, de 27/12/2012, que dispõe 

sobre a Política Ambiental Municipal de Ponta Grossa, conforme especifica. DO VEREADOR FILIPE 

CHOCIAI - Projeto de Lei nº 08/22, promove alterações na Lei nº 12.777, de 18/06/2017, que instituiu o Código 

de Proteção dos Animais no Município de Ponta Grossa. DOS VEREADORES GERALDO STOCCO E DIVO 

- Projeto de Lei nº 05/21, denomina de VILMAR AGUINALDO RIBAS o hall de entrada da Câmara Municipal 

de Ponta Grossa. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Requerimento nº 19/22, Requer à Mesa, em 

consonância com o disposto nos arts. 189 e 190 do Regimento Interno, a convocação do Sr. Maurício Silva, 

Secretário Municipal de Administração e Recursos Públicos para comparecer nesta Casa de Leis em data e hora 

a ser designada, para prestar esclarecimentos sobre os Projetos de Lei nº 191/21 e 196/21, que integram a 

Reforma Administrativa proposta pelo Poder Executivo. Colocado o referido requerimento em discussão, a sua 

autora solicitou nesta ocasião a sua retirada por conter erro de digitação. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - 

Requerimento nº 01/22, em razão dos ataques realizados contra o Terreiro de Umbanda Caboclos da Lei, na 

cidade de Ponta Grossa. Invasores adentraram ao Terreiro e vandalizaram o seu interior, quebraram imagens e 

furtaram itens do interior do Terreiro, como celulares, notebook e dinheiro. DA VEREADORA MISSIONÁRIA 

ADRIANA - Moção de Apelo nº 02/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que 

Sua Excelência gestione  no sentido  de estabelecer local apropriado  ´para (Salas)  Vacinação exclusivas de 

crianças que estejam aptas á cumprir o PNI (Plano Nacional de Imunização) DA VEREADORA JOSI DO 

COLETIVO - Moção de Apelo nº 03/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita para que determine, no mínimo uma 

vez ao mês, que o laboratório de exames acompanhe a equipe de saúde que atende a Comunidade de Sete Saltos 

de Baixo, no distrito de Itaiacoca. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Aplauso nº 04/22, dirigida 

a Agro Pet Brasil na pessoa de Gerson Brasil por acreditar e investir em nosso município gerando emprego e 

renda. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 05/22, a ser encaminhada a artista Fernanda Corrêa, 

cantora, exemplo de força feminina, que busca transmitir fé e esperança para as pessoas através de músicas e 

vídeos nas redes sociais. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 06/22, dirigida a Oswaldo 

Catossi, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade aos 117 Anos de história 

do Club Rotary. Moção de Aplauso nº 07/22, dirigida a Alberto Calvet Neto, por todo trabalho prestado ao 

Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade aos 117 Anos de história do Club Rotary. Moção de Aplauso nº 

08/22, dirigida a Alcides Ivan Nunes Rocha, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em 

festividade aos 117 Anos de história do Club Rotary. Moção de Aplauso nº 09/22, dirigida a André Manfroi 

Toledo, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade aos 117 Anos de história 

do Club Rotary. Moção de Aplauso nº 10/22, dirigida a Antônio Carlos, por todo trabalho prestado ao Rotary 

Club de Ponta Grossa, e em festividade aos 117 Anos de história do Club Rotary. Moção de Aplauso nº 11/22, 

dirigida a Célio Santos Trecziack, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade 

aos 117 Anos de história do Club Rotary. Moção de Aplauso nº 12/22, dirigida a Eris Jerola, por todo trabalho 

prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade aos 117 Anos de história do Club Rotary. Moção de 

Aplauso nº 13/22, dirigida a Fábio Alex Viegas, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e 

em festividade aos 117 Anos de história do Club Rotary. Moção de Aplauso nº 14/22, dirigida a Gilsimar Lazai, 

por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade aos 117 Anos de história do Club 

Rotary. Of. Nº 15/22, dirigida a Juliano Kobellache, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, 

e em festividade aos 117 Anos de história do Club Rotary. Moção de Aplauso nº 16/22, dirigida a Luis Henrique 

Pramio, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade aos 117 Anos de história 

do Club Rotary. Moção de Aplauso nº 17/22, dirigida a Sergio Oliveira, por todo trabalho prestado ao Rotary 

Club de Ponta Grossa, e em festividade aos 117 Anos de história do Club Rotary. Moção de Aplauso nº 18/22, 

dirigida a Rubens Adão da Silva, por todo trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade 

aos 117 Anos de história do Club Rotary. Moção de Aplauso nº 19/22, dirigida a Wlademir Leuzenski, por todo 

trabalho prestado ao Rotary Club de Ponta Grossa, e em festividade aos 117 Anos de história do Club Rotary. 

DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Apelo nº 20/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando uma priorização ao atendimento da 
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saúde pública municipal, especialmente em relação aos atendimentos não relacionados a pandemia do Corona 

Vírus. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 21/22, dirigida a Academia Arena Fitness 

por seus 15 anos de atividades. DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Moção de Aplauso nº 22/22, 

à Equipe multiprofissional do Serviço de Assistência Especializada e Centro de Testagem e Aconselhamento de 

Ponta Grossa (SAE/CTA) pelo relevante serviço de atendimento a pessoas portadoras de HIV-AIDS e demais 

doenças infecciosas de toda região. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - Moção de Apelo nº 23/22, à 

Excelentíssima Senhora Prefeita para que determine a oferta de vacinação contra a Covid-19 no CRUTAC - 

Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária. Moção de Apelo nº 24/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita 

para que  firme acordo de cooperação com o poder executivo do município de Campo Largo, no que se refere à 

garantia do direito à saúde dos moradores das Comunidades de Sete Saltos de Baixo, Sete Saltos de Cima, e 

demais comunidades pertencentes ao município de Ponta Grossa, localizadas na região limítrofe com o 

município de Campo Largo. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de Aplauso nº 25/22, dirigida a 

Terezinha Pelinski da Silveira, Doutoranda do Programa de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa (UEPG). DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção de Apelo nº 26/22, à Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, para que, através das Secretarias 

responsáveis, sensibilize-se com a situação precária de saneamento básico que estão vivendo os moradores do 

conjunto Gralha Azul, no bairro Contorno, nesta cidade. Solicitando a Sanepar, o pronto atendimento e instalação 

de redes coletoras de esgoto naquela localidade. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - PEDIDO DE 

CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR POR QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR, em face do 

Vereador Felipe Ramon dos Passos, pelos fatos e razões que passa a expor. Finda a leitura do Expediente, o 

Senhor Presidente interrompeu a presente sessão pelo tempo necessário, convocando os líderes partidários para 

indicar os membros que passarão a compor as Comissões Permanentes desta Casa. Reabertos os trabalhos, e em 

razão de ter havido consenso entre os líderes, comunicou que assim ficaram formadas as Comissões 

Permanentes: CLJR (COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO): Vereadores Pastor Ezequiel 

Bueno, Leandro Bianco, Felipe Passos, Ede Pimentel e Léo Farmacêutico; CFOF (COMISSÃO DE FINANÇAS, 

ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO): Vereadores Filipe Chociai, Paulo Balansin, Julio Küller, Celso Cieslak e 

Missionária Adriana; COSPTTMUA (Comissão de Obras, Serviços Públicos, Trânsito, Transporte, Mobilidade 

Urbana e Acessibilidade): Vereadores Izaias Salustiano, Filipe Chociai e Paulo Balansin; CAPICTMA 

(Comissão de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente): Vereadores  Celso 

Cieslak, Jairton da Farmácia e Josi do Coletivo; CECE (Comissão de Educação, Cultura e Esportes): Vereadores 

Geraldo Stocco, Filipe Chociai e Missionária Adriana; CSAS (COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL): 

Vereadores Divo, Celso Cieslak e Dr. Zeca. CDHCS (COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA 

E SEGURANÇA): Vereadores Divo, Julio Küller e Joce Canto. O Senhor Presidente solicitou aos membros das 

Comissões ora compostas que indicassem na seqüência os presidentes das mesmas. O Senhor Presidente 

informou a respeito da posse dos suplentes para participar da votação, no sentido de acatar ou não o pedido de 

cassação de mandato do Vereador Felipe Passos, impetrado pelo Vereador Geraldo Stocco, para, se aprovado 

formar a Comissão Parlamentar Processante, informando que após a posse dos mesmos, o denunciante e 

denunciado não mais poderão da palavra, concedendo nesta oportunidade dois minutos para os mesmos se 

manifestar. Em seguida foi dada posse ao Primeiro Suplente do PSB Marcelo Aparecido de Barros “Professor 

Careca”, tendo sido informado ainda a respeito do não comparecimento do Primeiro Suplente do PSDB Maurício 

Silva. Nesta ocasião o Primeiro Suplente do PSB Marcelo Aparecido de Barros “Professor Careca” prestou 

compromisso da Tribuna, após sua leitura, realizada pelo Vereador Primeiro Secretário, proclamando “assim o 

prometo” e em seguida foi convidado assinar o termo de posse e tomar assento ao lugar de seu titular, Vereador 

Geraldo Stocco, junto ao Plenário. Após a leitura, pelo Senhor Presidente da introdução do pedido de cassação 

em face do Vereador Felipe Passos, por quebra de decoro parlamentar, colocou em discussão e votação, tendo 

sido REJEITADO, com os votos contrários dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Dr. Erick, Filipe Chociai, Dr. 

Zeca, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo Balansin. 

Votaram favoravelmente os Vereadores Ede Pimentel, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi 

do Coletivo, Julio Küller e Marcelo A. de Barros “Professor Careca” (tendo expressado seu voto de maneira 

verbal, em face de não haver tempo hábil para incluir seu nome no sistema digital). Foi colocado em discussão 
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e votação, tendo sido aprovado pedido verbal do Vereador Dr. Zeca, no sentido de se ausentar da presente sessão 

para participar de audiência. O Senhor Presidente convidou os seguintes vereadores para comparecer no Gabinete 

da Presidência a fim de renovar seus nomes do certificado digital: Ede Pimentel, Dr. Erick, Filipe Chociai, Izaias 

Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo da Farmácia e 

Missionária Adriana. Em seguida foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADORA JOCE 

CANTO: Para registrar sua respostas ao discurso da Senhora Prefeita Municipal, em face de sua presença nesta 

Casa, nesta data, dizendo que acaba chamando os vereadores de demagogos pelas suas costas, quando acabam 

votando em favor do povo, contra o aumento do IPTU. Ressaltou que a Senhora Prefeita pode contar com apoio 

da Deputada Estadual Mabel Canto para trabalhar pela população pontagrossense, lembrando que a mesma vem 

batalhando através da destinação de muitas emendas ao Município, recordando que esteve com a referida gestora 

municipal semana passada acompanhando a entrega de duas ambulâncias para o Município, alvo de sua ação. 

Seguiu comentando a respeito de invasões de terrenos da cidade, dizendo não ser à favor às que são lideradas 

por grupos políticos, entretanto tais áreas públicas, como as localizadas no Parque dos Sabiás Sabiá e Andorinhas 

foram invadidas por conta da omissão da Prefeitura Municipal, relatando que nos oito anos da gestão do ex-

prefeito Marcelo Rangel a PROLAR não entregou nenhuma habitação, e as que foram entregues à população 

foram frutos de programa do Governo Federal, através do Minha Casa, Minha Vida que absorveu os cadastros 

daquela companhia, sendo por isso que tais áreas acabaram sendo tomadas, citando outras famílias que estão 

nessas situações, como a área de ocupação no Jardim Conceição, onde estão a mais de vinte anos, tendo edificado 

suas casas e desejam a regularização, lutando a anos por isso e na última sexta-feira foi cortada a água pela 

SANEPAR, fazendo menção ainda à prorrogação da Lei de Calamidade Pública que impede a interrupção do 

fornecimento de água, Lei nº 20.187/20, inclusive citou que a Deputada Mabel Canto elaborou requerimento à 

SANEPAR, questionando o motivo de não estar cumprindo a legislação. Relatou que a Prefeitura vem tentando 

tirar famílias do Jardim Conceição, alegando que precisa fazer praça para idosos, quando existe uma área na 

esquina que não é cuidada. Entende que quem tem de dizer se permanecem ou não é o Poder Judiciário, restando 

somente a prefeitura fazer documentos autorizando a manutenção da ligação de água. Em audiência com a 

prefeitura, lembrou que esses moradores receberam compromisso de realizar o mais breve possível a solução 

dessa situação, não tendo sido tomada nenhuma atitude, enquanto a prefeita comenta a respeito de dor, problemas 

e união na Tribuna desta Casa, sem resolver a situação dessas mais de oitenta famílias de idosos, crianças sem 

água a mais de seis dias. Conversou ainda com a Promotoria de Direitos Humanos, que solicitaram ofícios para 

tomar atitudes, ainda hoje, estando nas mãos do Ministério Público. Finalizou rebatendo palavras da Senhora 

Prefeita, quando em sua manifestação nesta Casa disse que Ponta Grossa não tem dono, citando que o dono é o 

povo dessa cidade, o pontagrossense. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Iniciou desejando que os desafios 

sejam enfrentados no presente ano. Disse haver percebido diversos comentários durante o recesso parlamentar, 

quanto ao fato de que para a maioria da população, por não haver sessões ordinárias e trabalhos dentro dos 

gabinetes, os vereadores estão de férias - a maioria pensa assim, recebendo comentários nas redes sociais, onde 

as reivindicações continuam chegando da mesma forma, com o Executivo de portas abertas, os problemas do 

povo continuando idênticos até com situação agravada por não poder ter este Legislativo como referência para 

que seus problemas sejam atendidos. Comentou os projetos polêmicos do Poder Executivo votados durante o 

final do ano, que impactava diretamente a vida de toda a população, alguns aprovados, como a extinção da 

AMTT, crendo ter sido questão desacertada na sua opinião, onde tem que respeitar a democracia do voto e hoje 

estão sofrendo as conseqüências. Por outro lado, tiveram o projeto que visava à atualização da planta genérica 

do Município que poderia impactar diretamente no bolso das pessoas e esta Casa acertadamente acabou 

rejeitando. Disse haver notícias que deve voltar para esta Casa a referida matéria ainda nesse ano, esperando que 

esteja acompanhada de estudos e com tempo para ser discutido. Relatou que na data de ontem esteve reunido 

com Vereador Ede Pimentel na PROLAR, onde tiveram informações relevantes sobre a companhia, lembrando 

que irá ser apresentado substitutivo no projeto que visa acabar com a mesma, assim como a CPS e FUNEPO, até 

onde já leu da matéria, entende não ser possível votar favorável. Teve notícia que a PROLAR fez doação de área 

no Parque dos Sabiás ao estado, para fazer condomínio para idoso, sem nenhuma contrapartida, área de dois 

milhões de reais, onde caberiam cento e sessenta e oito lotes, citando que não pode acontecer tal qual o prédio 

em que sedia o INSS que o Município está pagando milhões de reais, tendo sido construído em terreno e com 
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recursos da prefeitura e até então não foi devolvido nenhum centavo à cidade em relação a isso atribuindo como 

uma verdadeira ineficiência da gestão. Relatou que a PROLAR tem hoje oitocentos contratos ativo que os 

mutuários irão pagar até 2.030, perguntando quem irá cuidar disso? A PROLAR tem sete milhões de reais hoje 

em caixa para adquirir novas áreas, parecendo que os problemas habitacionais da cidade desaparecem de uma 

hora para outra, que não necessita ter uma companhia para poder atender, enquanto se intensificou a ocupação 

de áreas públicas. Não vê nenhum programa municipal no sentido de regularizar pessoal que vive em área de 

risco clamando por moradia. É isso que devem enfrentar durante a gestão parlamentar. Finalizou comentando 

sobre o Dia do Repórter, estendendo seus cumprimentos a toda a imprensa falada, escrita e repórteres da cidade 

em especial e do Estado do Paraná. VEREADOR FILIPE CHOCIAI: Iniciou desejando bom ano de trabalho 

com resultados positivos, referendando palavras da Vereadora Joce Canto que o povo é quem dá as ordens, onde 

buscam os resultados, respondendo com trabalho e confiança que lhes foram depositadas. Destacou que o 

processo eleitoral não pode e não deve interferir na responsabilidade e harmonia desta Casa de Leis, afinal isso 

pode prejudicar os trabalhos. Colocou à disposição como líder do governo atual, agradecendo pela confiança, 

paciência e diálogo entre os vereadores, sejam da base do governo, assim como da oposição ou independentes. 

Continuará realizando trabalho com respeito, diálogo e com resultados. Agradeceu a confiança de todos os pares, 

por haver chegado a um consenso quanto à composição das comissões permanentes, e pela indicação de seu 

nome para participar de três das sete comissões de trabalho interno da casa. Fez menção a assuntos importantes 

e relevantes ao município, estando em discussão o Plano Diretor, do qual, como presidente da Comissão que o 

analisa, deixou registro com apoio do Presidente da Mesa, tendo ainda certeza, que os demais membros também 

pensam da mesma forma, sabedores da importância de discutirem esses projetos, já tendo conversado com o 

novo Secretário de Infra Estrutura e Planejamento, Dr. Henrique do Vale que está à disposição para poderem 

avançar nesse assunto. Esteve dialogando ao final do ano passado com setores, especialmente das habitações 

multi familiares, deixando registrado que esteve sempre aberto ao diálogo, buscando fazer correções e questões 

pontuais com o Poder Executivo, para que ninguém seja prejudicado, considerando necessária a política de 

habitação com construção civil que movimenta a economia. Também comentou a respeito da prorrogação do 

prazo da CEI DA SAÚDE na última sessão legislativa de 2.021, onde estarão dando seqüência a esse trabalho, 

com o devido encaminhamento ao relatório final. Destacou que nesse ano terão assunto importante que será 

debatido nesta Casa, necessitando posicionamento do Legislativo, lembrando a nova concessão do transporte 

coletivo, cujo contrato vence no próximo ano, sabendo dos problemas históricos que existem, e esta é a 

oportunidade para que possam acertar e conduzir com seriedade e eficiência o modelo para a cidade - o Secretário 

Henrique do Vale também estará à disposição para avançarem nesse tema. Por fim, deixou palavra de ordem e 

desejo para os trabalhos ao ano de 2.022, reforçando o diálogo com respeito e união que é fundamental nesta 

Casa. O Vereador Léo Farmacêutico requereu e foi aprovada a sua ausência da presente sessão, para participar 

de formatura de seus familiares. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Iniciou comentando a respeito da 

questão da saúde pública, relatando a situação caótica, com UBs sendo fechadas, transtornando a população que 

reside em regiões mais afastadas. Citou a falta de políticas públicas efetivas por parte do Poder Executivo que 

tornou essa situação insustentável. Deu conta haver chegado informação que o Conselho Municipal de Saúde 

reprovou o Plano Plurianual de Saúde, conforme conversa com alguns conselheiros e informações que foram 

divulgadas na imprensa, ressaltando que  foi através de decisão tomada por dez conselheiros que votaram pela 

reprovação e sete a favor, um se absteve. Destacou que ao referido plano, um dos documentos exigidos pelo 

SUS, e a decisão contrária pode impedir o Município de receber recursos para o setor, considerando grave. Falou 

que os motivos de tal decisão foram onze pontos críticos encontrados na saúde de Ponta Grossa, os quais 

deixaram de ser atendidos pela Fundação Municipal de Saúde, conforme entendimento de dez conselheiros. 

Entre as situações críticas, destacou a irregularidades das unidades de pronto atendimento da UPA SANTANA, 

a falta de assistência à Saúde Mental, além de dificuldade de pacientes que precisam de tratamento fora do 

domicílio e precariedade no atendimento a mulheres. Ressaltou que passado quase um ano, a UPA SANTANA 

não possui ainda licença sanitária para que seja solicitado o credenciamento junto aos governos do estado e 

união. Outra situação: não foi incluída no plano da prefeitura a reforma do Hospital Municipal Amadeu Puppi, 

ainda conforme parecer do conselho. Em resposta a Fundação Municipal de Saúde alegou que o custo da reforma 

seria muito alto, superior a doze milhões de reais e que não haveria caixa para isso. Citou que o Parecer que 
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embasou o voto dos conselheiros indicou que é necessária a inclusão de um plano para ampliar o atendimento 

da saúde mental no Município. Disse que segundo a entidade, o documento da prefeitura não traz informações 

adequadas sobre o problema. Ressaltou constar no parecer que “em se tratando de depressão, ansiedade e outras 

doenças psicossomáticas, não existe absolutamente nada no plano”. Em relação ao atendimento da saúde pública 

às mulheres, o CMS pediu para a FMS trazer informações a respeito da permanência desse serviço no local em 

que se encontra o Centro Municipal da Mulher, segundo a entidade, o plano apresentado pela prefeitura 

contempla propostas para melhorar o atendimento às mulheres que haviam sido aprovadas na Conferência  

Municipal de Saúde. Nesse sentido informou que o mandado coletivo do PSOL vem a público parabenizar a 

postura dos membros do Conselho Municipal de Saúde que mostram nessa decisão que estão sintonizados com 

as principais demandas do setor de saúde em Ponta Grossa. Solicitou ao Presidente da Fundação Municipal de 

Saúde que busque atender as demandas dos senhores conselheiros, pois a não aprovação desse plano pode ensejar 

dificuldades para receber verbas públicas. Outro assunto, para comentar sobre a denúncia de venda de imóveis 

que seriam destinados à moradia popular para a iniciativa privada, tratando de unidades no Parque dos Sabiás e 

Loteamento Boreal II que foram vendidos para terceiros e a intenção de venda de imóveis no Parque das 

Andorinhas, dizendo que de plano, parece que tais vendas ferem o princípio da finalidade. Colocou que nesses 

três casos, os imóveis estavam localizados em loteamentos criados por lei e destinados a atender a demanda 

social por moradia, sendo que o Parque dos Sabiás e das Andorinhas foram financiados pelo Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social e eram destinados a atender a população mais vulnerável da cidade. Dirigindo-se 

ao Vereador Geraldo Stocco, falou da falta de publicidade do processo licitatório, que aparentemente foi dirigido, 

sendo que apenas uma pessoa comprou quatorze lotes no Parque dos Sabiás para fins comerciais aos valores 

inferiores do mercado imobiliário. Assim, entende necessária com urgência a criação de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito para apurar esses fatos, sendo que o mandato coletivo, nas próximas sessões, estará 

colhendo assinaturas dos vereadores e vereadoras para de forma regimental possam instalar essa CPI. 

VEREADOR JULIO KÜLLER: Registrou suas boas vindas aos vereadores e funcionários desta Casa, 

ressaltando que durante esse período realizou várias visitas aos bairros, presenciando da mesma maneira outros 

parlamentares atuando. Historiou que está indo para o décimo quarto ano nesta Casa, onde fica surpreso e feliz 

nesta data, quando em quatorze anos nunca presenciou um prefeito vir conjuntamente abrir os trabalhos 

legislativos de início de exercício, entendendo como um gesto excepcional da Prefeita Elizabeth Schmidt, que 

expôs o que deseja realizar em consonância com os Senhores Parlamentares. Falou que o objetivo desta Casa, 

com a eleição da gestora municipal, é atender em comum a população da melhor forma possível. Nesse sentido 

elogiou a atitude da mesma em ter humildade e vir declarar o que é necessário fazer para arrumar a casa. 

Ressaltou que até o ano que passou, a mesma trabalhou com o orçamento esburacado deixado por um ex-prefeito 

e agora começa com o orçamento elaborado pela mesma. Vereador Ede Pimentel, em aparte, parabenizou a 

prefeita pela coragem, porém lembrou que a mesma falou sobre diálogo, lembrando que ano passado esse não 

existiu, onde os vereadores o buscarão e se não houver, falarão que a prefeita apenas disse “balela nesta Casa”. 

Julio retomou dizendo que a prefeita pode contar com seu apoio naquilo que for interessante e bom para a cidade, 

que fará com que diminua a distância entre pobre e rico, onde todos tiveram grande oportunidade nesta Casa de 

Leis, quando discutiram a questão do IPTU, entendendo que traria diminuição desse distanciamento, onde a 

população e vereadores não entenderam, mas ressaltou que de fato hoje teriam investimentos que está cada vez 

mais difícil. Tomando também de aparte, o Vereador Leandro Bianco parabenizouo a prefeita pela atitude de 

estar abrindo os trabalhos legislativos, tendo certeza que esse trabalho em conjunto trará muitos frutos para a 

cidade. Celso Cieslak ainda em aparte também parabenizou a prefeita, ressaltando que nos últimos cinco anos 

não veio nenhum prefeito nesta Casa, somente uma oportunidade quando compareceu Marcelo Rangel, onde 

realizaram uma audiência para discutir o contrato com a SANEPAR, onde não aceitaram que fosse renovado 

para mais cinco anos. Disse que a primeira coisa que o Vereador tem que fazer nesta Casa é legislar, fazer leis e 

fiscalizar o executivo, registrando que vereador é para todos e não somente para alguns órgãos. Ressaltou que 

exerceu bem a função de fiscalizar, lembrando que não passou a concessão de um terreno sem que fosse verificar 

in locco os motivos da doação. Julio parabenizou Celso Cieslak pela decisão que tomaram na época, quando o 

prefeito anterior desejava prorrogar o contrato com a SANEPAR para até dois mil e quarenta e oito, citando 

exemplo do porque não renovar e o motivo da companhia tratar tão mal a cidade, destacando a população do 
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Gralha Azul e da Vila Pina, onde tem casas construídas pelo programa Minha Casa, Minha Vida e através de 

terrenos urbanizados, constando de cento e quarenta unidades as quais não possuem rede de esgoto, indagando 

como que dirão a SANEPAR que desejariam renovar o contrato? Informou no entanto que estão fazendo nos 

bastidores trabalho para que se crie conselho nos municípios para realizar essa renovação, onde não deixarão 

acontecer. Parabenizou aos vereadores que votaram contra no passado, por haverem tomado atitude correta. O 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno, exercendo a presidência nesta oportunidade cumprimento pelas presenças do 

Vereador Pastor Marciano Alves da cidade de Curitiba, acompanhado dos Pastores Luiz Gomes, Leandro 

Cardoso e Gustavo, que está assessorando, da Igreja Visão Missionária. VEREADOR GERALDO STOCCO: 

Para comentar a respeito da rejeição do pedido de cassação do mandato do Vereador Felipe Passos, destacando 

que perderam a oportunidade de mostrar às pessoas da cidade, do estado, do país que a política ainda tem jeito, 

onde maioria dos parlamentares foram coniventes com atitudes criminosas que muitas delas aconteceram dentro 

de gabinete desta Casa, com crimes repugnantes que no mínimo mereciam serem investigados. Porém, disse que 

na primeira oportunidade de fazer a coisa certa, de investigar, preferiram deixar como está. Destacou que o 

processo foi realizado pela justiça que refutou a primeira defesa do parlamentar que hoje é réu. Registrou que 

irão ter contratos importantes esse ano, sobre o transporte coletivo, onde fica pensando como alguns vereadores 

irão ter moral e lisura para votar, pelo fato de não quiserem investigar mais uma situação triste da cidade. 

Parabenizou vereadores que fizeram certo, pela bravura, mostrando que tem postura e estão honrando os votos 

que receberam na época da eleição. “É muito fácil xingar o político de Brasília, é muito fácil xingar quem está 

longe, isso é covardia, e aí quando vem do lado, preferem passar pano e jogar para baixo do tapete, uma situação 

muito triste da nossa Câmara Municipal hoje que eu espero que não aconteça mais durante esse ano”. Registrou 

que perderam várias oportunidades para mudar o transporte coletivo esse ano, inclusive a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação tem segurado um projeto de sua autoria sobre a integração do transporte coletivo 

e membros vão até a prefeitura conhecer mais sobre a matéria, porém estão segurando o projeto, onde podem ter 

mais linhas integradas para ajudar as pessoas, porém a politicagem está forte e triste. A cidade merece muito 

mais e trabalharão para isso. Finda a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM 

PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 291/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 13.417, de 

29/04/2019: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel 

Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Izaias 

Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Paulo Balansin. 

Ficam registrados o voto contrário do Vereador Geraldo Stocco e as ausências justificadas dos Vereadores Dr. 

Zeca e Léo Farmacêutico. PROJETO DE LEI Nº 304/21 (Vereador Ede Pimentel), denomina de EMERSON 

LUIS MARCHINSKI a Rua nº 42, localizada no 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 dos Vereadores Dr. Zeca e Léo Farmacêutico. PROJETO DE LEI Nº 

308/21 (Vereador Divo), institui a Política de Proteção aos Direitos da Pessoa com Câncer no 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 dos Vereadores Dr. Zeca e Léo 

Farmacêutico. PROJETO DE LEI Nº 311/21 (Vereador Leandro Bianco), proíbe a instalação de banheiros 

unissex nos espaços públicos e privados no âmbito do Município de Ponta Grossa e dá outras providências: 

APROVADO, com a inclusa Emenda Modificativa, apresentada pelo Vereador Leandro Bianco, através dos 

votos favoráveis dos Vereadores Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Felipe Passos, Filipe 

Chociai, Jairton da Farmácia, Julio Küller, Leandro Bianco, Missionária Adriana, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo 

Balansin. Votaram contrariamente os Vereadores Dr. Erick, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Joce Canto e Josi 

do Coletivo. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Léo 

Farmacêutico. Ainda na deliberação do referido projeto, foi colocado em discussão e votação, tendo sido 

REJEITADO, o Parecer Contrário apresentado pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Industria Comércio, 

Turismo e Meio Ambiente, através dos votos contrários dos Vereadores Celso Cieslak, Divo, Felipe Passos, 

Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Julio Küller, Leandro Bianco, Missionária Adriana, Pastor Ezequiel Bueno 

e Paulo Balansin. Votaram favoravelmente os Vereadores Dr. Erick, Ede Pimentel, Geraldo Stocco, Izaias 

Salustiano, Julio Küller e Josi do Coletivo. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos 
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Vereadores Dr. Zeca e Léo Farmacêutico. PROJETO DE LEI Nº 315/21 (Vereadores Izaias Salustiano, Dr. Erick 

e Leandro Bianco), institui campanha permanente de combate à importunação sexual no sistema de transporte 

coletivo urbano do Município de Ponta Grossa: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores Dr. Zeca e Léo Farmacêutico. PROJETO DE LEI Nº 324/21 (Vereador Daniel Milla 

Fraccaro), fica denominada de ORLANDO PEREIRA a via pública municipal conforme menciona: 

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

ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Léo Farmacêutico. 

PROJETO DE LEI Nº 326/21 (Vereador Jairton da Farmácia), concede Título de Cidadã Benemérita de Ponta 

Grossa à Senhora SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação 

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

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel 

Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi 

do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores Dr. Zeca e Léo Farmacêutico. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: 

Indicações nºs 1, 2, 3, 4; 44; 51; 54; 60; 77, 78, 79; 81; 114; 115; 121; 136; 148; 158, 159, 160;170/22, de autoria 

do Vereador Léo Farmacêutico; 5, 6, 7, 8, 9; 12, 13; 43; 47;57; 72, 73, 74, 75, 76; 80; 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 91, 92, 93, 94; 96, 97, 98; 101;104; 105; 118, 119, 120; 122; 124; 128; 130; 132, 133, 134; 138; 142, 

143, 144; 146; 149, 169, 171/22, de autoria da Vereadora Joce Canto; 10; 11; 15; 16; 26; 50; 56; 103; 162; 167; 

168/22, de autoria do Vereador Leandro Bianco; 14/22, do Vereador Felipe Passos; 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25; 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; 36; 38; 42; 117; 126, 127; 131/22, da Vereadora Missionária Adriana; 35; 

37, 151, 152, 153; 155, 156, 157; 161/22, do Vereador Ede Pimentel; 39, 40, 41; 58, 59; 61, 62, 63, 64, 65, 66, 

67, 68; 99, 100; 102; 106, 107, 108, 109; 112; 129; 137; 140, 141, 145, 150, 163, 164, 165, 166; 172/22, do 

Vereador Dr. Erick; 45, 46; 48, 49; 52, 53; 123; 125/22, do Vereador Izaias Salustiano; 55; 111/22, da Vereadora 

Josi do Coletivo; 69, 70, 71; 110/22, do Vereador Paulo Balansin; 95; 135; 154/22, do Vereador Celso Cieslak; 

113; 139; 147/22, do Vereador Filipe Chociai; 116/22, do Vereador Divo; 173, 174, 175, 176, 177, 178/22, do 

Vereador Julio Küller. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Léo 

Farmacêutico. Foi ainda aprovada, solicitação verbal do Vereador Filipe Chociai, sugerindo a supressão do 

Pequeno Expediente. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, 

convocando os Senhores Vereadores para a próxima, dia vinte e um do mês em curso, segunda-feira, no horário 

regimental, comunicando que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de estar à 

disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, supervisionei a redação da 

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

Sessões, em dezesseis de fevereiro de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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