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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 04/04/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=04/

04/2022 

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)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta que voltaram com o PAI, mas infelizmente muitas 

reclamações que não houve atendimento no HUMAI, que a prefeita anunciou na última sexta-feira que estava 

voltando com o PAI que os pais poderiam levar novamente os filhos para serem atendido e os pais levaram as 

crianças e deram com as portas fechada, há quem diga que o pessoal não foi comunicado dessa volta e que 

espera ansiosa para que reabra novamente o PAI, comenta que na UPA Santa Paula espera-se por até 12 horas 

um atendimento e é por isso que estão ansiosos pela volta do atendimento no HUMAI, que vê nessa volta do 

PAI uma luta de muitas mães, muitos pais que fizeram até um abaixo assinado pela volta do PAI e parabeniza 

esses pais que lutaram tanto e parabeniza toda a comunidade para que seja reaberto e que espera que volte esse 

pronto atendimento, e que espera que volte logo o Pronto Atendimento e não fique apenas no anúncio, comenta  

que essa atitude do governo como uma atitude desesperada, feito a tarde como uma atitude desesperada para 

esconder o fechamento do Pronto Socorro, que na última sexta-feira foi o último dia que o Pronto Socorro 

atendeu seus pacientes, cumprimenta todos os servidores da saúde que vem lutando muito e que estão 

abandonados pela gestão sem qualquer dialogo e não sabem como irão trabalhar, comenta sobre reunião com 

o secretario que deixou os servidores esperando, e não dialoga com ninguém, que isso mostra que não tem 

comprometimento e que quer fechar de vez o hospital que faz grandes coisas pela cidade e não deve ser fechado, 
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que começaram hoje a destruir a frente do Pronto Socorro, com pessoas trabalhando lá dentro, que o raio X 

continua funcionando, o setor da cozinha continua trabalhando, que de  lá sai a alimentação para UPA e Samu, 

comenta que a luta é para que se reforme o Pronto Socorro por alas e que é possível fazer isso, comenta que a 

cobertura tem que mandar um engenheiro, a cozinha tem na UPA e pode usar essa enquanto se reforma as Alas, 

que a Ala Amarela que se fala tanto está ótima e atende 40 pessoas e foi reformada por empresários e dinheiro 

da Justiça Federal, e questiona se irão demolir tudo, comenta que na última quarta-feira tinha falado sobre 

requerimento e que na sexta-feira chegou a resposta desse requerimento sobre os recursos do governo do Estado 

que repassa 446 mil reais mensais, que a última vez que o governo do estado mandou recursos foi em maio de 

2021, desde então o governo do estado não manda mais recursos, e que o fechamento do Hospital Municipal 

não é essa história que querem fazer reformas pois podem fazer por Alas, que esse fechamento é para 

economizar e que o requerimento prova que o governo não está mandando recurso para o município que não 

quer mais ter a obrigação com a média e a alta complexidade o que é o caso do Pronto Socorro, mas tem que 

cuidar pois ali se fazia em média 10 a 15 cirurgias por dia e questiona o que será feito com esses pacientes, 

comenta que não se pode economizar em saúde  enquanto se gasta 8 milhões de reais em radares e que 

continuará batendo nessa tecla, que não se pode gastar mais de 8,5 milhões de reais em radares enquanto fecham 

o Pronto Socorro, que está protocolando moção de apelo para que não se feche o Pronto Socorro totalmente, 

que se deve reformar mas não pode deixar os servidores à mingua e a população desassistida, comenta sobre 

erguer campanha para salvar o Hospital Municipal, que é um dever próprio e que é o único Hospital que 

possuem e não podem cair no papo da prefeita que pegara o recurso e ira transferir para o PAI que isso é 

papinho e que é obrigação de todos salvar o Hospital Municipal e pede para que a população abrace o Hospital 

Municipal, comenta  sobre não gastar o dinheiro com radares e gastar o dinheiro com saúde, que se deve ter 

prioridades, que é com saúde e  educação e não com radares. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Na presidência da sessão. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Comenta sobre debate do assunto trazido pela vereadora que é um 

tema cobrado pela população e que não devem dizer que a saúde está funcionando a 100% e atendendo todas 

as demandas necessárias, comenta que a pandemia mostrou e comprovou que o sistema público de saúde tem 

suas mazelas e a gestão por vezes causa seus impactos e que é importante fazer seus apontamentos e todos tem 

seus objetivos e que seja qual for o serviço prestado pelo poder público deve ser de qualidade e que as cobranças 

devem sim ser feitas, com relação ao retorno do Pronto Atendimento Infantil causa estranheza pois com aquele 

anuncio por obvio não estava sendo oficializado o retorno, que a administração pública exige burocracias e 

processos e que o anuncio buscava anunciar a tomada de uma decisão que conforme o próprio HUMAI já 

demonstrou publicamente, que a própria pagina relata que o atendimento infantil não foi passado mas estava 

apito e tinha interesse de prestar esses serviços desde que a prefeitura  cumprisse com sua obrigação que é 

produzir a atenção primaria, que com o anuncio que a prefeita fez ela tomou a decisão de custear o Pronto 

Atendimento Infantil, quanto ao Pronto Socorro comenta saber que é uma situação importante mas destaca que 

os apontamentos sobre a precariedade da estrutura que não é nenhuma novidade, que é um fato sim público e 

notório, que o Hospital tem quase 50 anos e que possui suas mazelas, concede parte ao vereador Celso Cieslak 

(PRTB), que comenta  falar para a vereadora sobre os  radares, comenta que o dinheiro dos radares não tem 

nada ver com o município então não tem como tirar o dinheiro das multas par apode r investir em Hospital e 

Educação, comenta que é preciso e que tem uns 60 radares pedido por  vereadores, que é caro para manter os 

radares, e é um dinheiro que deve ser investido que hoje tem em caixa  da antiga AMTT 18 milhões de reais 

para ser  investido, e não poderá usar isso, que é para fazer coisas do transito, comenta que sobre o Hospital 

Municipal que ficou bastante tempo fiscalizando nos últimos 4 anos e que deve ser demolido e construído de 

novo, comenta ser precário que tem feito “puxadinhos”, comenta sobre demolir o Hospital e construir em outro 

local, que ali está totalmente ultrapassado, e que sabem que todos os pacientes não ficarão desassistidos pois 
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foi aberto as portas do Hospital Regional, com a palavra novamente o vereador Filipe Passos (PV), comenta  

que apesar de ter esse processo de fechamento a prestação dos erviço irá funcionar, comenta que sobre a 

estrutura precária e que  não é um fato desconhecido e é algo que precisa ser citado e que possui certeza que 

os engenheiros farão essa avaliação, comenta que  a própria vigilância sanitária fizeram a atuação primeiro o 

centro cirúrgico e depois o todo, comenta que com uma estrutura antiga os reparos podem ter sido paliativos e 

para se ter um parâmetro a cidade de Reserva anunciou a construção de um Hospital no valor de 12 ou 13 

milhões de reais que é o que  exima-se que será  gasto nessa reforma, o valor de um prédio novo está sendo 

usado para reformar um prédio do zero, comenta não ser uma situação fácil mas é preciso que se enfrente esse 

problema, comenta que a atenção primaria é competência legal do município, comenta que cada um assumindo 

suas competências que tudo está conforme sua competência e que será feito os reparos sem colocar em risco 

os servidores e a prestação dos serviços. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Comenta que é nos domingos que os pais e familiares de 

crianças e adolescentes com Espectro Autista são vítimas de fogos, de estampidos, devido aos jogos ao futebol 

e que os que não tem essa realidade não tem ideia do que sejam o domingo desses familiares, dos tutores que 

tem muitos animais e não conseguem fechar no banheiro nesses dias sem falar da virada de ano que enquanto 

muitos curtem e comemoram, grande parte ficam trancafiado nos quartos, banheiros com seus filhos e animais 

sem falar nos doentes acamados, idosos, doentes mentais que não tem controle sobre esse barulho, comenta  

que um autista apresenta hiper sensibilidade sensorial e sofre com os fogos de artificio algo inimaginável por 

meros ouvintes, que um animal que seja exposto a fogos sofre tortura, por que um cachorro escuta em média 4 

vezes mais que o ser humano, questiona por que ser humanos evoluídos irão manter essa prática medieval que 

faz mal para as pessoas, para manter o comercio de fogos, e que se não houver fabricação de fogos sem barulho 

devem eliminar, comenta sobre o barulho de motos com o escapamento aberto e que isso não é nada perto do 

que uma criança escuta quando é exposta, uma criança autista ou bebe que tem hiper sensibilidade, concede 

parte ao vereador Dr. Erick (PSDB), comenta que sobre a poluição sonora recebeu no consultório relato de mãe 

explicando que seu filho de 8 anos de idade acordou assustado com o barulho de carro de som de madrugada 

e acabou indo ao hospital por causa desse barulho repentino e por isso junto ao vereador Julio Kuller (MDB) 

colocaram em proposição projeto de lei que visa regulamentar esses sons altos e exagerados realizados por 

automóveis em geral e que é uma questão séria e a criança pode ir ao hospital que para o autista é extremamente 

grave, parabeniza a proposição dos fogos sem estampido e que tudo isso vem para melhor a qualidade de  vida 

dessas crianças, pois algo precisa ser regulamentado e é preciso mecanismos de fiscalização, com a  palavra 

novamente a vereadora Josi do Coletivo(PSOL), comenta que esse foi o PL 16/2021 o primeiro PL que 

protocolou em fevereiro de 2021 e esse PL ainda não caminhou nas comissões e que precisam com urgência 

da aprovação e que não é justo que não passe pelas comissões um projeto tão importante quanto esse projeto, 

comenta que vinha presenciando já na campanha eleitoral e muitos pedidos de pais e protetores de animais, 

comenta que é preciso se conscientizar que algo que causa dor, sofrimento e angustia não deve ser praticado 

que isso se chama evolução e só evolui quando compreender que todos estarão feliz quando abrir mão de 

algumas práticas que é  necessario avaliar e para isso o projeto precisa caminhar e não é justo que permaneça 

empacado nas comissões da casa, e a população está  clamando por isso e que foi vítima quando o cachorro 

pensou que iria ataca-lo quando ouviu os fogos, que passou a noite na UPA vendo um monte de cachorro 

correndo desesperados, e que nunca imaginava isso, comenta não imaginar que seria vítima e comenta que os 

familiares dos autistas continuaram nessa rotina de ficarem fechados dentro de casa, assim como os protetores 

dos animais. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB):Comenta ficar feliz por falar sem máscara, felizes pela vacina 

ter chegado, uma briga de tanta gente, e que espera que cada vez mais essa doença diminua e vá embora de 

vez, comenta estar feliz por defender a ciência e a tecnologia, que hoje mais uma vez viu que ivermectina e 

tudo mais não funcionou contra  o covid-19, comenta  que continua defendendo a vacinação e a saúde pública, 

comenta que na sexta-feira dia primeiro de abril  preferia lançou uma Fake News falando que o hospital da 

criança voltaria  ser atendimento primário e atender de portas abertas, uma infeliz mentira hoje comprovada 

que o hospital ainda não está de portas abertas para o atendimento primário, comenta que com falta de 

sensibilidade no mesmo dia que o Pronto Socorro estava sendo fechado e todos ficaram nervosos a prefeita 



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 

 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  
 

para apagar o fogo informou que o hospital da criança voltaria a atender, e isso não está acontecendo ainda 

infelizmente, comenta lamentar isso, comenta  que quem viu o vídeo em suas redes sociais entendeu que parecia 

que o Hospital da Criança estaria sendo aberto já segunda-feira, comenta que parabenizou a prefeita, e que 

ficou feliz e falou para todos que o acompanham nas redes sociais e agora está lá fechado e é uma situação 

vexatória para o poder público no geral e uma situação triste que a famílias precisam disso, comenta que em 

conversa com a secretaria vê que a secretaria quer estruturar a saúde para daqui alguns anos e isso é bom, que 

é preciso politicas publicas pensando no futuro e isso é muito bom, mas é preciso de um pouco de sensibilidade 

para conversar com os profissionais do Pronto Socorro, que tem muito trabalho e a vida planejada e avisaram 

em cima da hora, comenta sobre as mudanças que os trabalhadores sofrem e que o pessoal do sindicato está 

conversando com eles e põe o mandato a disposição , comenta saber que o Pronto Socorro estava em uma 

situação muito triste que por 8 anos o prefeito Marcelo Rangel fechou os olhos para o Pronto Socorro 

Municipal, que não tentou fazer algo e agora está se colhendo o fruto de tudo, comenta entender a situação, 

mas já deviam ter trabalhado em uma  prevenção que a quatro anos já tinha engenheiros alertando da situação, 

comenta entender a situação e entende que se não fechar o Pronto Socorro uma  tragédia poderia acontecer, 

mas não poderia ter chegado nessa situação, comenta sabe que era um hospital antigo mas era o que tinham e 

como gestor público a partir do momento que um prefeito ganha uma eleição d deve conhecer e ir a fundo, e 

que quando tem dialogo e transparência é diferente, concede a palavra ao vereador Daniel Milla (PSD), 

comenta ser um momento bem delicado quando se fala em fechamento de um Hospital Municipal, mas para 

que tenha chegado nesse momento sabem das dificuldades que não só a atual gestão, ou gestões anteriores 

passaram d entro do município de Ponta Grossa, que essa é a situação que passam nesse momento na Câmara 

Municipal, comenta que possuem um vereador com necessidades especiais e sabe a dificuldade para essa 

adaptação, e ainda há locais sem essa adaptação, comenta que infelizmente o Hospital Municipal não foi 

fechado por uma vontade do gestor mas por que técnicos elaboraram um laudo e viram uma necessidade do 

fechamento para que não tivessem algo pior no futuro e que tiveram inúmeras reformas mas reformar prédio 

antigo não dá certo, que a dificuldade de uma reforma e que sempre ira aparecer algo a mais, com a palavra 

novamente o vereador Geraldo Stocco (PSB, comenta que é algo antigo mas é a saúde da cidade, que houve 

vários erros nesse percursos e quem sabe poderiam ter prevenidos isso, sabe que o fechamento é para evitar 

uma tragedia, comenta que podiam ter feito isso antes sem causar todo essa caos e esse transtorno, comenta 

concordar com o secretário de saúde em estruturar  a saúde mas é preciso de  uma resposta urgente sobre o 

hospital da criança e sobre o Pronto Socorro. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 04/04/2022 -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 153/2021: 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da designação de empregado público efetivo para exercer a função de fiscal de 

contrato, no âmbito do Município de Ponta Grossa. 
Votação Nominal – Aprovado - 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
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EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
  

DO VEREADOR QUINZINHO SANSANA 

Projeto de Lei Ordinária nº 95/2021: 
Fica instituída a Campanha de Esclarecimento e Enfrentamento às Drogas no âmbito do Município de Ponta 

Grossa. 

  

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

18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

                         CFOF    - Favorável, observada a Emenda de Redação elaborada 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 - 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DR. ERICK 

Projeto de Lei Ordinária nº 317/2021: 
Denomina de HENRIQUE TEOLINDO DO AMARAL GRUVALD a via pública localizada no Bairro Boa 

Vista, conforme especifica.. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 366/2021: 
Denomina de MARIA IVONE VANTE a Rua nº 18, do Loteamento Residencial Cidalta, Bairro Boa Vista, 

neste Município. 

  

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

18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 
 

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

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA 
Projeto de Lei Ordinária nº 369/2021: 

Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Doutora SANDRA REGINA GALLINEA BASTOS. 

  

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

19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 
 

                         CECE    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 7/2022: 
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Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 360.000,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado - 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções  

_________________________________________________________________________ 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 136/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que determine gratificação de 

85% aos Assistentes de Educacão da Rede Municipal de Ensino. 

  

Nº 137/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Senhora TANIA MARA KAMINSKI BORATO, pelo trabalho realizado na Associação de Proteção 

a Maternidade, Infância e Família João e Maria de Ponta Grossa (APMIF), desde seu ingresso na instituição 

no ano de 2010. 

  

Nº 138/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Elizabeth Silveira Schmidt, para que, através do Excelentíssimo 

Secretário Bruno Cesar Costa Pinto (Secretaria Municipal De Agricultura, Pecuária e Abastecimento),  

determine a implantação de uma nova bomba no poço artesiano localizado no Roxo Roiz, Distrito de Guaragi.   

  

Nº 139/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APELO 

À Exma. Sra. Prefeita Municipal ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que determine aos departamentos 

competentes, especialmente à Fundação Municipal de Saúde para que empreenda diligências necessárias para 

que a Unidade Básica de Saúde do Bairro Cara-Cará atenda a população também no horário de almoço. 

  

Nº 140/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita do Município de Ponta Grossa, para 

que seja realizado o planejamento prévio, juntamente com a Fundação de Ação Social e a Zoonoses, da 

permanência de pessoas em situação de rua nos ginásios disponíveis nos dias de frio, juntamente com seus 

animais.  

 Total de Moções Aprovadas – 5 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 1 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 777/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 
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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, que determine 

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Mudança do ponto de ônibus da Rua Diamante 

-  Bairro: 31 de Março, para a Afonso Celso/ Ponto verde 

  

Nº 778/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar a limpeza do de lixo na 

lateral da rua Guilherme  Augusto Jansen com a rua Lauro Ferreira Ribas,  Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta 

cidade.  
Nº 779/2022 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 Padre Dênis Quilty, Vila Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 780/2022 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 Rio Encantado no Bairro Boa Vista. 

  

Nº 781/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Gregório da Fonseca, no Bairro Ronda, nesta cidade. 

  

Nº 782/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Implantação de Semáforo com 

botoeira e travessia elevada, na Avenida Dom Geraldo Pellanda, frente ao nº 331, no Bairro Uvaranas, nesta 

cidade. 

  

Nº 783/2022 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 lombada na Rua 

Cirema Becker,  nº 636, Bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 784/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica e 

construção de galerias pluviais na Rua Raimundo Correia e na Rua Aleixo Garcia, no Bairro Oficinas, nesta 

cidade. 

  

Nº 785/2022 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 a manutenção de patrolamento e  

cascalhamento da Rua Eloí De Cesário Leria CP 84064560 Vila Romana  

JUSTIFICATIVA 

A presente proposição tem por objetivo atender reivindicação de moradores da citada via, pois devido  má 

conservação da mesma se encontra com muitos buracos tornando se  intransitável  precisando de uma atenção.  

  

Nº 786/2022 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 e desobstrução de galeria e 

instalação de grelha e tampa do bueiro da Av. Jardim, em frente ao mercado São Sebastião, Santa Terezinha. 

  

  

Nº 787/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento, na extensão da Rua 

Luis de Paula, próximo da Escola Mário Braga Rmos, no Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 788/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando  manutenção da calçada e 

desobstrução do bueiro na  Rua Ancelmo José Tybuchewsky - Contorno , nesta cidade. 

  

Nº 789/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Troca de Lâmpadas na Av. Anita 

Garibaldi em esquina com Rua Agostinho Jorge Buss, Bairro Órfãs, nesta cidade. 

  

Nº 790/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando Reparos no bueiro, na Rua Antúrio, 

próximo ao nº 301, na Vila Santa Terezinha, Bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 791/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Manutenção da Ponte da Vila 

Liane, nesta cidade. 

  

Nº 792/2022 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 do passeio aos arredores 

do campo localizada na Vila Cristina entre as ruas Teixeira de Freitas e Rua Ismael Martins. 
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Nº 793/2022 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 lombada  na Santa 

Lúcia, na Vila Borsato, nesta cidade. 

  

Nº 794/2022 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 Costa Rica em frente ao 111  no Bairro Ronda. 

  

Nº 795/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando Operação Tapa Buracos , na Rua 

Tucunaré, no Jd. Cachoeira, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 796/2022 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 reforma da Capela Mortuária do 

distrito de Guaragi.  

  

Nº 797/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Dr. Antonio Taques Silveira - na Vila San Martin, no Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 798/2022 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 roçada do mato do Cemitério do 

Distrito de Guaragi.  

  

Nº 799/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Osmário Oliveira - no Jd. San Martin, no Bairro Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 800/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Domingos Tozeto - no Jd. San Martin, no Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 801/2022 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 objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Dr. Cloter Migliorini - no Jd. San Martin, no Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 802/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Felipe de Léon Salina - no Jd. San Martin, no Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 803/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua César Marquis Agostinho- no Jd. San Martin, no Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 804/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Tenente João Bukivitz - no Jd. San Martin, no Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 805/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Luis Noviski Junior - no Jd. San Martin, no Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 806/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Vitor do Nascimento - no Jd. San Martin, no Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 807/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Arichernes Carlos Gobo - no Jd. San Martin, no Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 808/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Ronaldo Piekorski - no Jd. San Martin, no Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 809/2022 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Antonio Martini- no Jd. San Martin, no Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 810/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Tenente Coronel João Carlos Costa - no Jd. San Martin, no Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 811/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua Acelino Buenos de Freitas - no Jd. San Martin, no Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 812/2022 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 dos bueiros do distrito 

de Guaragi.  

  

Nº 813/2022 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 Mudança do ponto de ônibus da Rua Afonso 

Celso Bairro: 31 de Março, para a Afonso Celso/ Ponto verde 

  

Nº 814/2022 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 volta da linha de ônibus no 

Terminal de Uvaranas denominada de São Francisco via Serraria, no bairro de Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 815/2022 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 pedindo o Patrolamento e Cascalhamento na Rua 

Francisco Fajardo no Bairro de Olarias nesta Cidade. 

  

Nº 816/2022 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 e finalização de trafegabilidade para Rua 

Aragonita, no Bairro 31 de Março 

  

Nº 817/2022 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, cascalhamento e adequações em galerias de 
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águas pluviais para a Rua Eloi de Almeida, trecho compreendido entre as Albari de Almeida e Clovis Sampaio 

Vargas na Região da Colônia Dona Luiza. 

  

Nº 818/2022 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, cascalhamento e adequações em galerias de 

águas pluviais para a Rua Andrade Neves, trecho compreendido entre as Ruas Vicente Spósito e Carlos de 

Carvalho na região de Uvaranas 

  

Nº 819/2022 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, cascalhamento e adequações de trafegabilidade 

na pavimentação para a Rua Victor Manoel Biagini, trecho compreendido entre as Ruas Toledo e Antonio 

Salomão no Bairro da Chapada 

  

Nº 820/2022 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, cascalhamento e adequações para escoamento 

de águas pluviais para a Rua Morro do Cristo no bairro Gralha Azul 

  

Nº 821/2022 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, acessibilidade em trafegabilidade bem como estudos de 

viabilidade técnica para implantação de pavimentação asfáltica para a Rua Henrique Romanoski Grissai, esta 

situada na Região da Colônia Dona Luiza. 

  

Nº 822/2022 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 de bueiro que 

está localizado na rua Guia Lopes em frente ao n.º 114,  Vila Francelina, Uvaranas, nesta cidade.   

  

Nº 823/2022 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 Acylino P. de Carvalho- Boa Vista 

  

Nº 824/2022 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 Francisco Rizental em frente ao n° 525- Bairro: Parque Nossa Senhora das Graças 

  

Nº 825/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO,  
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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, que determine 

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

Pavimentação a Rua Francisco Rizental em frente ao n° 525- Bairro: Parque Nossa Senhora das Graças 

  

  

  

Nº 826/2022 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, a implantação de placa de restrição de estacionamento para 

veículos de grande porte na Rua Espírito Santo entre o n. 450 e  Rua Minas Gerias  n.922 ( Lateral da 1ª Igreja 

do Evangelho Quadrangular). 

  

Nº 827/2022 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 Otávio Palhano- Bairro Monte Carlo 

  

Nº 828/2022 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 cascalhamento e 

patrolamento da rua Jardim Botânico, Contorno. 

  

Nº 829/2022 do Vereador DR. ERICK,  

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente inserção no cronograma do diário de obras 

da Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco com o caminhão Asfaltruck da rua 

Jorge Luiz dos Santos, Uvaranas. 

  

Nº 830/2022 do Vereador DR. ERICK,  

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente inserção no cronograma do diário de obras 

da Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco com o caminhão Asfaltruck da rua 

Vereador Dorival de Arruda Moura, Uvaranas. 

  

Nº 831/2022 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 Victor Manoel Biagini, 

Chapada. 

Total de Indicações Aprovadas – 55 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 6 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 3 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 4 
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Vereador Julio Kuller (MDB) - 19 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 5 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 4 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 5 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 7 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 01 de abril de 2.022. 
  

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

 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): PELA OPOSIÇÂO É concedida a palavra a vereadora Joce 

Canto (PSC), comenta que sobre os radares que não precisam dos radares que geram multas mas lombada e mais 

eficientes, com relação ao anuncio feito isso gerou um transtorno para a população que  já foi buscar atendimento 

e que não se faça anúncios a população pois  isso gerou expectativas na população e devem parar de mentir para 

a população e isso foi para esconder o fechamento do Pronto Socorro, enfatiza que essa é uma forma da gestão 

economizar e fica claro quando o lider de governo diz que se cada um tem a sua competência, é fato que não vai 

reabrir o Pronto Socorro já que não é competência do município, comenta que ficou preocupada com quem que 

fechou o Pronto Socorro pois o documento era da Vigilância Sanitária ou a prefeita que diz que mandu fechar 

em um vídeo. 

VEREADOR DR. ERICK(PSDB): Comenta sobre o desmonte ambiental que ocorre no estado, comenta sobre 

a araucária e que no ano passado viram a derrubada de dezenas em Almirante Tamandaré e agora vê vários sendo 

derrubados na Fazenda Rio Grande, questiona sobre os deputados que não protegem o símbolo do Paraná 

comenta que irá protocolar moção de apelo para assembleia para que se faça uma CPI para investigar as 

autorizações sobre a derrubada de Araucárias do Paraná, pede que os deputados do município também devem se 

pronunciar, e que não se pode admitir que o estado derrube o símbolo por especulação imobiliária. 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Concede a palavra ao vereador Izaias Salustiano (PSB) comenta estar 

com alegria por acompanhar junto ao Deputado Plauto e a Santa Casa sobre a construção de um Hospital do 

Câncer que a obra já será licitada, comenta que teve notícia sobre a liberação de mais 11 milhões de reais para a 

construção d o laboratório de especialidades, comenta sobre emendas impositivas encaminhadas, comenta sobre 

a falta de profissionais médicos e especialistas para atender, comenta  entender que Ponta Grossa merece mais 

representatividade pelo tamanho e pelo que oferece ao estado, comenta que não recebem nenhum custeio do 

Estado para o Amadeu PuppI, e que  atende toda a região pois não pôde negar atendimento a  ninguém e que 

está na hora do município ser melhor lembrado e receba mais recursos, sobre a reforma do Hospital é outra 

situação que o hospital nunca teve licença sanitária e questiona porquê só agora que  precisou ser fechado, 

comenta que  a saúde  precisa de recursos  e o hospital está  fechado e dificilmente irá abrir e que possui certeza 

que o estado poderia encaminhar mais recurso a cidade que é polo e atende vários municípios e está sendo 

custeado apenas pela cidade de Ponta Grossa, comenta que hoje a dificuldade na cidade e uma estrutura 

deficitária e o estado não dá a contrapartida que merecem. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 
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https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReu

niao=04/04/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA NONAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA). 

               Aos quatro dias mês de abril 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, se fazendo 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. À hora regimental, o Senhor Presidente considerou abertos 

os trabalhos do dia, colocando em discussão e votação a Ata da sessão anteriormente realizada, a qual foi 

aprovada sem restrições. Questão de Ordem, levantada pelo Vereador Léo Farmacêutico, propondo um minuto 

de silêncio, em face do passamento da cidadã Selma Malaquias, cunhada do Ex-Vereador e Ex-Presidente desta 

Casa Maurício Silva, atual Secretário da PROLAR, tendo sido concedido pelo Senhor Presidente. 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 23/22 (Projeto de 

Lei nº 69/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 9.892.500,00, e dá 

outras providências. Mensagem nº 24/22 (Projeto de Lei nº 70/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 

adicional especial no valor de R$ 25.000,00, e dá outras providências. Mensagem nº 25/22 (Projeto de Lei nº 

71/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 54.000,00, e dá outras 

providências. Mensagem nº 26/22 (Projeto de Lei nº 72/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 

adicional especial no valor de R$ 20.000,00, e dá outras providências. Mensagem nº 27/22 (Projeto de Lei nº 

73/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 750.000,00, e dá outras 

providências. Mensagem nº 28/22 (Projeto de Lei nº 74/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 

adicional especial no valor de R$ 5.562.000,00, e dá outras providências. Mensagem nº 29/22 (Projeto de Lei nº 

75/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.741.200,00, e dá outras 

providências. Of. Nº 336/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 65/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. Nº 380/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 62/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 

393/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 64/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 

408/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 69/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 411/22-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 68/22, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. Nº 453/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 63/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 454/22-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 66/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 455/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 67/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 460/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 79/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 465/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 70/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 468/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 77/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 469/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 61/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 490/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 71/22, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. Nº 491/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 105/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 360/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 14/22, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. Nº 419/22-GP, em atendimento a Indicação nº 36/22, de 

autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 420/22-GP, em atendimento a Indicação nº 37/22, de autoria 

do Vereador Ede Pimentel. Of. Nº 424/22-GP, em atendimento a Indicação nº 38/22, de autoria da Vereadora 

Missionária Adriana. Of. Nº 425/22-GP, em atendimento a Indicação nº 39/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. Nº 426/22-GP, em atendimento a Indicação nº 41/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 429/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 43/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 427/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 42/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. DOS VEREADORES LEANDRO BIANCO 

E JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 66/22, denomina de DESBRAVADOR LEANDRO LOUREIRO a Rua 
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nº 21 do Loteamento Residencial Cidalta I, do Bairro Boa Vista, nesta cidade. DOS VEREADORES DR. ERICK 

CAMARGO E JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 67/22, promove alterações na Lei nº 4.712, de 27/04/1992 - 

CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL, conforme especifica. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO - Projeto de Lei nº 68/22, denomina de ANDRÉ LUIS HASS a Rua nº 1 do Loteamento Jardim Boreal 

2, situado na Vila Borato, Bairro Piriquitos, nesta cidade. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Moção de 

Aplauso nº 141/22, dirigida aos Servidores (a) Públicos Daniele de Antoni Calixto Strack Assistente social e sua 

equipe,  Glaci Arnaud Jukoski, Jurema Terezinha Barbosa, Terezinha Tracz,  Cleuza Maria Cordeiro,Eduarda 

Aparecida dos Santos Daniel, Letícia Isabel de Oliveira, Douglas Schoenberger Filho, Kaomi Maltez Alves, 

Aniely Giovanetti Marques, Izabel Hemyly de Araujo Gomes, Thayla Gabriela Vaz. Pelos exelentes serviços 

prestados, promovendo dialogo, realizada a integração e funcionalidade do sistema de saúde que atende a 

população pontagrossemse. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 142/22, à Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione junto ao Órgão competente,  para 

a imediata reabertura do Restaurante Popular  Guilherme Cavina. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção 

de Apelo nº 143/22, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência 

gestione junto ao Órgão competente,  para a imediata reabertura do Restaurante Popular  Guilherme Cavina. 

Moção de Apelo nº 144/22, dirigida ao Excelentíssima Senhora Prefeita Elizabeth Silveira Schmidt, para que 

determine a permanência da Guarda Municipal na Ouvidoria de Saúde. Moção de Apelo nº 145/22, à 

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

restabelecer o atendimento integral à criança no Hospital da Criança de Ponta Grossa, vez que possui 

atendimento especializado. Finda a leitura do Expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

- VEREADORA JOCE CANTO: Pare comentar a respeito do retorno do Pronto Atendimento Infantil, anunciado 

pela Senhora Prefeita na última quinta-feira, porém, infelizmente com muitas reclamações a respeito da ausência 

de atendimento no HUMAI - Hospital Universitário Materno Infantil, onde as mães e pais levaram crianças e 

deram com a cara com as portas fechadas, havendo quem diga que o pessoal da Secretaria de Estado da Saúde 

não foi comunicado, esperando ansiosa para que venha a ser reaberta. Relatou que na UPA SANTA PAULA, se 

espera por até doze horas por atendimento. Vê essa volta do PAI uma luta de muitas mães e pais que inclusive 

realizaram abaixo assinado com oito mil assinaturas, parabenizando-os pela luta em prol da volta desse 

atendimento. Vê esse anúncio da gestora municipal como uma atitude desesperada para tentar esconder o 

fechamento do Pronto Socorro Municipal, quando na última sexta-feira foi o último dia que atendeu aos 

pacientes, fazendo saudação especial à Enfermeira Almoni e assim cumprimenta todos os servidores da saúde 

que vem lutando muito, estando abandonados pela gestão sem qualquer diálogo, sem saber para onde vão e como 

irão trabalhar. Criticou o desrespeito do Secretário de Saúde Rodrigo Manjabosco aos servidores da saúde do 

Município, em razão da falta de diálogo e comprometimento. Ressaltou sua luta no sentido de que se reforme o 

Pronto Socorro Municipal por alas, entendendo ser possível, lembrando que tais procedimentos foram realizados 

por prefeitos anteriores, propondo a utilização da cozinha da UPA enquanto as obras são realizadas. Afirmou 

que o fechamento do Hospital Municipal é para economizar recursos, em razão do governo do estado não estar 

encaminhando verbas para sua manutenção. Registrou que não se pode economizar em saúde enquanto se gasta 

oito milhões e meio de reais em radares, enquanto fecham o Pronto Socorro, estando protocolando nesta data 

uma moção de apelo para que não seja fechado totalmente, entendendo ser também dever da população levantar 

essa bandeira. VEREADOR FILIPE CHOCIAI: Para fazer alusões à questão levantada pela oradora que o 

antecedeu quanto ao fechamento do Hospital Municipal, ressaltando, não obstante à isso, que a saúde em todos 

os âmbitos do Poder Público está às mil maravilhas, funcionando cem por cento e atendendo com eficiência 

todas as demandas que se fazem necessárias, onde a pandemia mostrou e comprovou que o sistema de saúde tem 

suas mazelas, a gestão causa impactos por vezes, porém entende que as cobranças precisam ser feitas, 

independentemente de que lado esteja o parlamentar desta Casa. Sobre o retorno do Pronto Atendimento Infantil 

ao HUMAI, disse que causa estranheza, pelo que a prefeita anunciou que não estava sendo oficializado tal 

retorno, destacando que a obrigação da Prefeitura Municipal se baseia em produzir atenção primária. Esclareceu 

que com o anúncio feito pela Senhora Prefeita Municipal, a mesma tomou intenção em custear o PAI e agora 

construirão diálogo com o Estado, com o HUMAI para retomada dessa prestação de serviço e o Município 

cumprindo com sua obrigação legal que é a atenção primária, nesse caso, o Pronto Atendimento Infantil. Quanto 
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ao Pronto Socorro, destacou ser apontamento da precariedade das suas estruturas, não sendo nenhuma novidade, 

constituindo em fato público e notório, seja por ser um prédio antigo, seja por já ter sido passado por reformas, 

mesmo que paliativas em governos anteriores, se realmente foram tomadas medidas realmente necessárias, talvez 

necessitando o fechamento para realizar reforma completa das estruturas. Em aparte, o Vereador Celso Cieslak 

respondeu à Vereadora Joce Canto que verbas de radares nada tem a ver com o Município, não tendo como tirar 

das multas para investir em hospital, educação, destacando ser oneroso para se manter os mesmos. Quanto ao 

Hospital Municipal, lembrou que ficou tempos fiscalizando com outros vereadores, entendendo que tem que ser 

demolido e construído novamente, como hospital modelo. Esclareceu que os pacientes não ficarão desassistidos 

porque foram abertas as portas do Hospital Regional, um dos melhores do Paraná e também o Hospital da Cruz 

Vermelha e do Rocio, de Campo Largo. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para sair em defesa das pessoas 

que são acometidas do espectro autista diante da exposição aos fogos de artifício com estampidos, relatando o 

seu sofrimento principalmente aos domingos em razão dos campeonatos de futebol, assim também aos animais, 

onde tutores não conseguem fechá-los para não se debaterem e sem falar ainda na virada de ano, enquanto muitos 

curtem e comemoram, grande parte fica trancafiado em quartos, banheiros, dentro de casa, isso sem falar em 

doentes, acamados, idosos, doentes mentais que não tem controle quanto a questão do barulho. Comunicou que 

o autista apresenta hipersensibilidade sensorial, vindo a sofrer com os fogos de artifício, algo inimaginável por 

meros ouvintes, sendo uma tortura. À situação do animal que seja exposto a fogos também sofre tortura em razão 

de sua alta capacidade de escuta. Dr. Erick contribuiu relatando haver à pouco tempo relato de uma mãe 

explicando que seu filho de oito anos de idade acordou assustado com carro com som alto, acabando indo até 

um hospital em crise por conta de barulho repentino. Por isso, está propondo com o Vereador Julio Küller, 

projeto de lei que visa regulamentar esses sons altos e exagerados, gerados por pick ups e automóveis. Josi do 

Coletivo disse ser o PL 16/21, o primeiro que protocolou em fevereiro de 2.021 e esse ainda não tramitou nas 

comissões, havendo urgência de sua apreciação. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para dizer estar feliz pela 

situação, com a vacinação contra a covid-19, onde tantas pessoas do Poder Público, de movimentos sociais, 

esperando cada vez mais que diminua e vá embora de vez. Feliz também, por tantas vezes ter defendido a 

vacinação, a ciência, a tecnologia, hoje novamente presenciando ivermectina e tudo o mais não funcionou contra 

a covid, onde nesta Casa de Leis foi rejeitado pedido absurdo de seis milhões de reais para aquisição de tais 

medicamentos sem eficácia nenhuma. Informou que na sexta-feira passada, primeiro de abril, a prefeita lançou 

uma fake news falando que o Hospital da Criança voltaria a ter atendimento primário e atender com portas 

abertas, ressaltando que ainda não está acontecendo, lamentando, dizendo que com muita falta de sensibilidade, 

no mesmo dia onde um pronto socorro estava sendo fechado, a gestora tentou apagar o fogo, falando que o HC 

voltaria a atender, portanto, se uma família chegasse com criança para ser atendida. Em conversa com a 

Secretaria de Saúde, soube que deseja estruturar as Unidades Básicas de Saúde, preparar para alguns anos, 

dizendo que precisa ter políticas públicas pensando no futuro, porém disse da necessidade de haver sensibilidade 

para conversar com funcionários do Pronto Socorro, que muitos têm vários trabalhos, com toda a vida planejada, 

onde contavam com aquele salário, e se encontram situação difícil, informando que colocou seu mandato para 

tentar ajudar. Ressaltou que a semente que Marcelo Rangel plantou não foi de cuidar do PSM, hoje a cidade está 

colhendo os frutos disso. Aí, se encontra na atual situação, entendendo que se não fechasse, uma tragédia estaria 

prestes a acontecer. Em aparte, o Vereador Daniel Milla Fraccaro, disse ser momento bem delicado, para que 

tenha chegado a esse momento, sabendo das dificuldades da atual gestão e de prefeitos anteriores, considerando 

ser um hospital de mais de quarenta anos, não tendo sido fechado por vontade do gestor, mas em razão de 

técnicos haverem elaborado laudo, vendo tal necessidade, para que não ocorresse algo pior no futuro. Não 

havendo mais vereadores inscritos, deu-se início à apreciação da ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 153/21 (Vereador Julio Küller), dispõe sobre a obrigatoriedade da 

designação de empregado público efetivo para exercer a função de fiscal de contrato, no âmbito do Município 

de Ponta Grossa: APROVADO. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 95/21 (Vereador 

Quinzinho Sansana), fica instituída a Campanha de Esclarecimento e Enfrentamento às Drogas no âmbito do 

Município de Ponta Grossa: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 317/21 (Vereador Dr. Erick), denomina de HENRIQUE 

TEOLINDO DO AMARAL GRUVALD a via pública localizada no Bairro Boa Vista, conforme especifica: 



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 

 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  
 

APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 366/21 (Vereador Julio Küller), denomina de MARIA IVONE VANTE a 

Rua nº 18, do Loteamento Residencial Cidalta, Bairro Boa Vista, neste Município: APROVADO, nos termos da 

Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 369/21 

(Vereador José Carlos S. Raad - Dr. Zeca), concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Doutora 

SANDRA REGINA GALLINEA BASTOS: APROVADO, nos teroms do Substitutivo Geral apresentado pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso 

Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe 

Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio 

Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 7/22 (Poder Executivo), 

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

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

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

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

Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 

136/22, da Vereadora Joce Canto; 137/22, do Vereador Jairton da Farmácia; 138/22, do Vereador Paulo 

Balansin; 139/22, do Vereador Leandro Bianco; 140/22, do Vereador Geraldo Stocco e Indicações nºs 777, 813, 

823, 824, 825, 827/22, do Vereador Izaias Salustiano; 778, 779, 822/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 780, 

792, 793, 794/22, do Vereador Leandro Bianco; 781, 782, 787, 790, 795, 797, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 

806, 807, 808, 809, 810, 811/22, do Vereador Julio Küller; 783, 785, 789, 791, 815/22, do Vereador Ede 

Pimentel; 784, 796, 798, 812, da Vereadora Josi do Coletivo; 788/22, do Vereador Celso Cieslak; 814/22, do 

Vereador Filipe Chociai; 816, 817, 818, 819, 820, 821, 826/22, da Vereadora Missionária Adriana; 786, 828, 

829, 830, 831/22, do Vereador Dr. Erick. Concluída a votação da Ordem do Dia, a Vereadora Josi do Coletivo 

solicitou a possibilidade da inclusão do Projeto de Lei nº 16/21 para votação, ocasião em que o Senhor Presidente 

cobrou por parte das comissões competentes agilidade na análise da matéria, possibilitando a sua inclusão na 

Ordem do Dia. Anunciado o PEQUENO EXPEDIENTE, se manifestaram os Vereadores Josi do Coletivo, pelo 

espaço da oposição, passando a palavra à Vereadora Joce Canto, que nesta oportunidade, lembrando do 

apontamento feito pelo Vereador Celso Cieslak, quanto à questão da instalação de radares em nossa cidade, disse 

entender que não precisa desses dispositivos, em razão de gerarem multas, necessitando sim de lombadas por 

considerar mais baratas e eficientes. Com relação ao anúncio, quanto à licitação, disse que gerou transtorno para 

a população, com grande expectativa, levando à procura pelo Pronto Atendimento Infantil por mães e pais junto 

ao HUMAI, o qual de fato não estava aberto, recordando que se manifestou da Tribuna, onde relatou que tal 

procedimento foi para esconder o fechamento do Pronto Socorro. Enfatizou que isso é forma da gestão 

economizar, ficando claro, quando o líder do governo diz que se cada um tem a sua competência na questão do 

atendimento primário, entendendo ser fato, que o PSM então não irá reabrir, por não ser competência do 

Município. Indagou quem fechou o PSM? A Vigilância Sanitária? Porém informou que a prefeita distribui vídeo 

para o DCMAIS onde diz: “fui eu que mandei fechar”.  VEREADOR DR. ERICK, comentou o desmonte 

ambiental que ocorre no estado pelo Governo Ratinho Júnior, rebatendo a mídia que o Paraná é o estado mais 

sustentável do Brasil, quando viu o símbolo, a araucária angustifólia, vulgo pinheiro do Paraná, sendo derrubado 

às dezenas de exemplares adultas em Almirante Tamandaré e semana passada novamente o episódio se repete 

com dezoito exemplares sendo cortados e derrubados na Fazenda Rio Grande, perguntando: onde estão os 

deputados estaduais que não podem defender? Disse haver recebido ligação de universitários seus do estado do 

Rio de Janeiro, questionando esse horror ambiental que acontece. Nesse sentido, irá protocolar Moção de Apelo 

à Frente Parlamentar Ambientalista da ALPR - Assembléia Legislativa do Paraná, para que se abra uma CPI no 

sentido de investigar o Instituto Água e Terra, IATE e autorizações para o corte de araucárias adultas no Estado, 

citando dois deputados, Mabel Canto e Plauto Miró Guimarães, apelando aos mesmos que se pronunciem em 

relação à esse desmonte ambiental, trazendo suas visões e ações a respeito disso. VEREADOR EDE 

PIMENTEL, passando ao Vereador Izaias Salustiano, que nesta ocasião disse que foi com satisfação e alegria 

que esteve no Palácio do Governo acompanhando o Deputado Plauto Miró Guimarães e pessoal da Santa Casa, 

quando na oportunidade foi assinado convênio de doze milhões de reais para construção do Hospital do Câncer 

em nossa cidade, fruto de trabalho daquele deputado, que foi atendido pelo Secretário Beto Preto, já sendo uma 
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realidade, podendo ser licitada a obra. Também teve notícia através das redes sociais que houve liberação de 

mais onze milhões de reais através do Consórcio Intermunicipal, para a construção do Laboratório de 

Especialidades, sabendo que hoje ocorrem filas quilométricas por exames especialistas que não tem sido 

atendidas, em que pese as emendas impositivas que encaminhou junto ao Orçamento Municipal. Comentando a 

questão do trabalho dos deputados estaduais, entende que Ponta Grossa merece mais representatividade, diante 

do que é oferecido ao Estado, dizendo que não recebeu nada de verbas de custeio para o Hospital Amadeu Puppi 

que custa cerca de cinco milhões e meio de reais por mês, mais de sessenta milhões de reais por ano para atender, 

não somente a população, mas toda a região, entendendo que é hora de Ponta Grossa ser lembrada por parte do 

governador e representantes, com vistas a obter mais recursos. Lembrou que a reforma do Hospital Amadeu 

Puppi necessita de muitos anos, não teve licença sanitária nesses quarenta e cinco anos, indagando porque 

somente agora acabou sendo fechado? Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a 

presente sessão, convocando outra para o dia seis do mês em curso, quarta-feira, no horário regimental, 

informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro 

Secretário, supervisionei a redação da presente Ata a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e 

demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em quatro de abril de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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