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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 16/06/2021 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

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) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

CELSO CIESLAK(PRTB) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

TRIBUNA LIVRE: Núcleo de Assistência Social Jurídica e de Estudos da Pessoa Idosa, com a intenção do 

lançamento da campanha “Sensibiliza Campos Gerais, Ponta Grossa contra a violência a pessoa idosa”. Onde 

é informado números e necessidades dessa parcela da população. É entregue documento a fim de solicitar 

compromissos para se auxiliar a população idosa. 

 COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR  

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Diz haver pressa para resolver problemas, comenta a respeito 

das contas dos prefeitos que foram rejeitadas no tribunal de contas, diz ter discutido a situação da UPA Santa 

Paula, diz que se deve se colocar no lugar daquele que está na frente da pasta, diz que deve se analisar as 

circunstancias que levaram a saúde de Ponta Grossa chegar aonde chegou, diz que a saúde  de Ponta Grossa 

nunca esteve bem, sempre houve falta de recursos o que foi agravado com a pandemia, diz que deve-se colocar-

se no lugar também dos trabalhadores da saúde, e que entende a dificuldade do município, diz ter conhecimento 

que o município atende o primeiro contato mas o tratamento devia ser feito pela rede estadual, esta que esta 

colapsado e isto reflete no sistema do município, diz que Ponta Grossa precisa de auxílio do Estado e não se 

deve jogar todo o fardo para o município, diz que os deputados no município não estão buscando recursos para 

a saúde. Concede a palavra ao vereador Filipe Chociai (PV), inicia expondo que compartilha do pensamento 

sobre a responsabilidade das esferas estaduais e federais, porem diz ser uma análise simplista dizer que o 
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governo está deixando a desejar, diz que o problema está presente em todo o estado e que o governo do estado 

e do município estão fazendo o possível dentro das próprias possibilidades, reforça que está sendo feito todo o 

possível dos governos estaduais e municipais pela saúde, com a palavra novamente o vereador Izaias Salustiano 

(PSB), diz que o possível do governo do Estado, não é o possível para resolver o problema, diz que deve-se 

ainda assim cuidar e buscar recursos para o munícipio e que sobre isso os deputados devem buscar tomar  

providencias. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL(AVANTE): Inicia comentando sobre Posto Artesiano aberto perto dos 

Alagados, feito a mais de um ano e que esta jorrando agua sem nada ser feito, informa já ter notificado a 

SANEPAR e que está aguardando resposta, comenta sobre licitação para contratação e empresa de engenharia 

para a criação de projeto de pavimentação para a região do Alagado, e que até o momento não houve 

interessado, pede para que seja divulgado a respeito desta licitação a fim que não se perca a verba destinada a 

esse fim, comenta  sobre a relevância da igreja e seu papel frente a pandemia, diz lamentar quando vê a respeito 

do fechamento de igrejas, reforça que não podem pagar a conta de irresponsáveis que estão disseminando o 

vírus, diz que em sua igreja há muito álcool gel e obrigatoriedade da máscara, reforça a igreja ser uma atividade 

essencial, diz não haver discriminação entre s líderes religiosos relembra que na Constituição Federal defende 

a inviolabilidade e a liberdade de crenças e cultos religiosos, parabeniza a prefeita a respeito dos decretos que 

consideram a igreja como essencial, reforça que a igreja não deve e nem vai fechar, diz que pastor não possui 

credito e o trabalho social das igrejas é de grande relevância, diz que a igreja atende famílias atingida pela 

pandemia ou em situações financeiras, a fim de manter famílias unidas, que a igreja atende a dependentes e pro 

todos seus trabalhos efetuados não pode ser fechadas, defende que o pós covid-19 resultara em muitas pessoas 

com depressão. Reforça que as pessoas necessitam de apoio espiritual e parabeniza a todos os líderes religiosos. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Inicia lamentando a marca de mil mortes no município e 

que referente a condições sanitárias do município, comenta que a carta da UPA Santa Paula, diz não poder 

suportar mais pacientes, que tem sido usado como UTI sem possuir o equipamento necessário para tal, diz que 

o sistema de saúde está critica mas piora progressivamente caminhando para o colapso, reforça ser reclamações 

dos profissionais da saúde, referente a visitação nas escolas diz ter encontrado profissionais se exaurindo com 

tanto esforço havendo sobre carga dos funcionários frente ao ensino hibrido, e que de sete estabelecimentos 

visitados apenas dois estabelecimentos houve medição da temperatura e a disponibilização do álcool gel, em 

todos esses os profissionais compraram protetores faciais do próprio bolso já que o disponibilizado embaça. 

Comenta que apenas em um estabelecimento não houve queixa da falta de funcionários por estes estarem 

afastados devido ao covid-19, que em um estabelecimento houve a informação que os professores estavam 

proibidos de falar com os pais de alunos a respeito de professores infectados,  que os diretores decidiam onde 

era o provável local de infecção sem consultar o infectado, reforça a gravidade dessa situação, comenta que em 

outro estabelecimento de ensino familiares avisaram apenas uma semana depois do pai estar infectado, que 

pais mandam as crianças para a escola com sintomas gripais e que o protocolo está equivocado, pois nem 

sempre haverá febre, que em todos os estabelecimentos não havia a possibilidade de controlar as crianças o 

tempo todo, onde constou crianças e familiares sem mascaras, sem respeitar o uso de mascaras ou 

distanciamento recomendado, diz que foi analisar todas as denúncias, comenta ter ido numa sala e presenciou 

crianças brincando próximas umas das outras e diante do caos da saúde e a lotação dos ônibus questiona o por 

que se há poucas crianças por sala, diz que após essa visita o mandato ira encaminhar todos esses dados ao 

ministério público a fim da suspensão das aulas de todas as escolas, pois a vida é prioridade, reforça que não 

há protocolo que controle crianças, defende estar todas as acusações documentadas, pede apoio para se votar 

as monções propostas pelo mandato coletivo. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADORA MISSSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Diz fazer justiça aos deputados estaduais que trabalham em prol da 

saúde do município, comenta que a Deputada Mabel vem cobrando ações de saúde para Ponta Grossa, comenta 

falas da Deputada em sessão anterior, e ações da mesma referente a saúde do município, reforça que a sua 

deputada não é omissa, e não é o representante escolhido pela prefeita pois este ela não viu fazer nada por 

Ponta Grossa, reforça não ser justo dizer que os Deputados não estão fazendo nada pela cidade, diz que foi 
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graças a dois deputados os primeiros leitos para o hospital regional, diz que irá encaminhar a fala da deputada 

Mabel e que não permitirá que se fale que a deputada Mabel não trabalha pelo município. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB):  Destaca que teve reunião na secretaria de segurança onde tratou 

a respeito da segurança da cidade e a segurança das instituições de ensino, comenta que houve várias 

deliberações a respeito da segurança do transporte coletivo, comenta que um motorista foi assaltado e atingido 

por foice, comenta sore os casos de assédios que acontecem dentro dos ônibus e que deve ser pautado no 

próximo contrato de licitação de transporte coletivo, a respeito da saúde comenta cobrar desde o início da 

pandemia, comenta haver mais de 80 recusas de e-mail sem ler e a culpa da situação atual é do governo federal 

que possui muita culpa e diz destacar todas as ações do Deputado Aliel e da Deputada Mabel, diz ser de suma 

importância que se possua representantes que trabalhem por ponta grossa, diz lamentar a politicagem do 

executivo e em parte do legislativo, concede parte ao vereador Izaias Salustiano(PSB), que entenderam mal a 

sua fala e que disse que as ações feitas não estão sendo o suficiente e deve ser feito mais que a saúde é 

responsabilidade é de todos. Com a palavra novamente o vereador Geraldo Stocco(PSB), comenta que aprovou 

na casa de leis e diz que se precisa que locais da cidade sejam utilizados para abrigar pessoas com covid-19 

pois não há espaço nas unidades, diz que pede a mais de um ano outras medidas de enfrentamento ao covid-

19, diz não ser culpa dos funcionários e que o executivo não está agindo, que falta desejo de fazer, diz que 

apesar do valor deve ser feito, diz estar feliz om a chegada das vacinas e para que a vacinação chegue a todos 

o mais depressa possível, diz necessitar de mais coisas. 

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV): Inicia comentando sobre o apelo da população a fim de 

soluções, comenta ser uma doença difícil de combater, diz que deve-se buscar achar uma solução, comenta que 

quando pediu a usina de oxigênio não havia falta de oxigênio, porem agora a usina ameniza o problema que 

surgiu, diz receber pessoas entubadas que precisam de ajuda, reforça a necessidade de se buscar uma solução, 

que com a vacinação houve uma grande diminuição de óbitos, parabeniza a prefeitura pela campanha de 

vacinação, diz que analisando os dias de mandato observou que há vários pedidos que não foram atendidos, 

diz ter tido reunião com o vice prefeito que garantiu a chegada das maquinas, diz estar apreensível pois faz os 

pedidos e quando vai ver se o serviço foi efetuado, que a falta do cumprimento dos serviços é desanimador, diz 

que pensa sobre fazer indicação pois há uma grande dificuldade frente a pandemia mas a mesma não é motivo 

para se ficar dando desculpas diz estar enjoado de pedir paciência para a população, diz estar feliz com a 

resposta positiva do vice prefeito a respeito da chegada das maquinas, e reforça que gosta de conferir se o 

serviço foi feito. Concede parte ao vereador Ede Pimentel(PSB), diz que falou na semana passada do secretário 

de obras que prometeu maquinas em obras e que chegou e por isto agradece ao secretário por atender ao pedido, 

a palavra é concedida ao vereador Filipe Chociai (PV), este parabeniza o vereador Leó Farmacêutico (PV), fala 

que a respeito da saúde possui certeza que todos da prefeitura municipal, estadual e da união estão fazendo o 

máximo ao seu alcance a fim de amenizar a pandemia, parabeniza os Deputados diz que o debate deve ser sem 

paixões e reconhecer erros e acertos, com a palavra novamente o vereador Leó Farmacêutico (PV), agradece a 

todos  e reforça estar cobrando a fim de que se faça o melhor.  

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 16/06/2021 -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
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DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 51/2021: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.913.968,46, e dá outras 

providências. 

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

_________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 63/2021: 

Institui o Projeto “PRATA DA CASA” 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR EDE PIMENTEL 
Projeto de Lei Ordinária nº 67/2021: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Professor NELSON ARI CANABARRO DE 

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

_________________________________________________________________________ 
DO OPDER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 69/2021: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.118.304,33, e dá outras 

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

_________________________________________________________________________ 
DA MESA EXECUTIVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 93/2021: 
Promove alteração na Lei nº 8.058, de 05/02/2005, conforme especifica. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 60/2019: 
Promove alteração na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     - Contrário à admissibilidade (rejeitado em 24/03/21) 
                         COSPTTMUA  - Favorável 

Retirado da ordem do dia. 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 220/2019: 

Autoriza o Poder Executivo, quando a alienar imóveis, receber o crédito mediante precatório, conforme 

especifica. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela inadmissibilidade (rejeitado em 24/03/21) 
                         CFOF   - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
  

EMENDA ADITIVA, apresentada pelo Vereador Julio Küller 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF   - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 

Retirado para vistas 5 dias (votos favoráveis 17), a pedido do vereador Filipe Chociai (PV) 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR JULIO KÜLLER 
Projeto de Lei Ordinária nº 62/2021: 
Promove alteração na Lei nº 7.338, de 14/11/2003, conforme especifica. 
  

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

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 
  

Nº 230/2021 do Vereador DR. ERICK  
MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Supermercado Vitor, em homenagem ao serviço de excelência prestado à comunidade 

de Ponta Grossa. 
  

Nº 231/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada ao Mercado Lupri, em homenagem aos serviços que vem desenvolvendo na cidade de Ponta 

Grossa. 
  

Nº 232/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada ao Doutor Guilherme El Akkari Sallum, em homenagem aos serviços de atendimento 

odontológico prestados na cidade de Ponta Grossa. 
  

Nº 233/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada ao Doutor Adriano Abreu, devido aos serviços prestados à comunidade como médico 

psiquiatra na cidade de Ponta Grossa.  
  

Nº 234/2021 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APELO 
À Excelentíssima Senhora Prefeita de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua Excelência 

determine aos departamentos competentes da municipalidade, a inclusão dos coletores de resíduos sólidos 

urbanos, resíduos recicláveis, manutenção de áreas verdes, varrição de ruas, resíduos de serviços de saúde e 

demais equipes de coletores tenham prioridade na vacinação contra a SARS-CoV-2. 
  

Nº 235/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 
MOÇÃO DE APELO 
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À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa no sentido de determinar a imediata suspensão 

do ensino presencial na rede pública e particular de ensino do Município. 
Moção Rejeitada (3 votos favoráveis – 13 votos contrários) 
  

Nº 236/2021 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 
MOÇÃO DE APELO 

Ao Excelentíssimo Governador do Estado do Paraná, para que Suas Excelências, no sentido de determinarem 

a imediata suspensão do ensino presencial na rede estadual pública e privada de ensino. 
Moção Rejeitada (5 votos favoráveis – 11 votos contrários) 
 

  

Nº 237/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 
MOÇÃO DE APELO 
À Exma. Sra. Prefeita Municipal ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que determine à Fundação de 

Saúde, que promova as medidas necessárias no sentido buscar flexibilizar, junto aos órgãos competentes 

responsáveis pelo plano de vacinação contra o COVID-19 para sejam incluídos como prioritários os 

Engenheiros de Segurança do Trabalho e Técnicos de Segurança do Trabalho. 
  

 Total de Moções Aprovadas – 6 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 4 

Vereador Júlio Kuller(MDB) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1  

Total de Moções Reprovadas – 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 2 
  

INDICAÇÕES 
  

Nº 717/2021 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 a pintura de faixas, sinalização em toda a via e colocação de placas de sinalização na Rua José 

Bonifácio com a Anita Garibaldi (Praça Alfreda Urba) , Nova Rússia nesta cidade. 
  

Nº 718/2021 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  Rua Arnaldo José de Moraes, entre as ruas 

Germano Justus e  Edilson Araujo,  Parque dos Pinheiros.  
  

Nº 719/2021 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 720/2021 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 para 

solicitar o pedido de placa de proibido estacionar na rua Campos Sáles, 232. 
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Nº 721/2021 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 feita uma lombada 

na Rua Teixeira de Freitas, em frente ao número 777, na Vila Cristina. 
  

Nº 722/2021 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 Boeiro e colocação de tampa, na Rua Palmeira, em esquina com a Rua 

Azaleia, no bairro Contorno, Núcleo Santa Paula, nesta cidade. 
  

Nº 723/2021 do Vereador EDE PIMENTEL: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 

objetivando a limpeza de lote na Rua Lauro Nadal, esquina com a Rua Osório Gonçalves, bairro Neves, nesta 

cidade. 
  

Nº 724/2021 do Vereador EDE PIMENTEL: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 

objetivando a limpeza de matos, na Rua Alda Eberth, com a Rua Osmário Gonçalves, nesta cidade. 
  

Nº 725/2021 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 a troca de lâmpadas na Rua Serra do Piquiri- Uvaranas, nesta cidade. 
  

Nº 726/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando o Fechamento de uma cratera que se formou na Rua Marialva, em frente ao N°1046, 

na Vila Izabel. 
  

Nº 727/2021 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 feita um “tapa 

buraco” no Cruzamento da Rua Casemiro Reis com a Rua Teixeira de Freitas na Vila Cristina. 
  
  

Nº 728/2021 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 Vila Coronel Cláudio. 
  

Nº 729/2021 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 Vila Princesa. 
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Nº 730/2021 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 Vila Clóris. 
  

Nº 731/2021 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 Vila Hilgemberg. 
Total de Indicações Aprovadas – 15 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 2 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Divo (PSD) - 2 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 3 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 4 
  

 

 

_________________________________________________________________________ 
  

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

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

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Diz que a casa possui uma grande força e que ontem começou a 

vacinação dos conselheiros tutelares, agradece ao poder executivo e a prefeita pela inclusão dos conselheiros 

tutelares como prioridade na vacinação. 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Declinou a palavra. 

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

niao=16/06/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII 

LEGISLATURA) 

          Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, no Plenário da Câmara 

Municipal de Ponta Grossa, reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do 
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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, com a ausência justificada do Vereador Celso Cieslak, presentes os 

Vereadores Missionária Adriana, Divonsir Pereira Antunes - Divo, Edelmar Pimentel - Ede 

Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce 

Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Leonilton A. Carneiro - Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. À hora regimental, o Senhor Presidente declarou abertos 

os trabalhos do dia, colocando em discussão e votação a Ata da sessão ordinária 

anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida, 

pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do Expediente que se encontrava sobre a 

Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - 

Mensagem nº 32/21 (Projeto de Lei nº 123/21), altera a Lei nº 12.066, de 19/12/2014. 

Of. nº 925/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.961. Of. nº 975/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 13.975. Of. nº 976/21-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 13.976. Of. nº 841/21-GP, em atendimento a Indicação nº 348/21, 

de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 842/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 375/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 843/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 452/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 

844/21-GP, em atendimento a Indicação nº 454/21, de autoria da Vereadora Josi do 

Coletivo. Of. nº 845/21-GP, em atendimento a Indicação nº 459/21, de autoria do 

Vereador Dr. Erick. Of. nº 846/21-GP, em atendimento a Indicação nº 460/21, de autoria 

do Vereador Dr. Erick. Of. nº 847/21-GP, em atendimento a Indicação nº 461/21, de 

autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 848/21-GP, em atendimento a Indicação nº 462/21, 

de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 849/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

463/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 850/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 413/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 851/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 415/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 852/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 418/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

853/21-GP, em atendimento a Indicação nº 152/21, de autoria do Vereador Ede 

Pimentel. Of. nº 854/21-GP, em atendimento a Indicação nº 147/21, de autoria da 

Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 855/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

158/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 856/21-GP, em atendimento a 
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Indicação nº 182/21, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 857/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 181/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 

858/21-GP, em atendimento a Indicação nº 179/21, de autoria do Vereador Jairton da 

Farmácia. Of. nº 859/21-GP, em atendimento a Indicação nº 178/21, de autoria do 

Vereador Paulo Balansin. Of. nº 864/21-GP, em atendimento a Indicação nº 177/21, de 

autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 865/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

176/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 866/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 175/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 867/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 173/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 

868/21-GP, em atendimento a Indicação nº 172/21, de autoria do Vereador Paulo 

Balansin. Of. nº 869/21-GP, em atendimento a Indicação nº 171/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 870/21-GP, em atendimento a Indicação nº 357/21, 

de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 875/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 167/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 876/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 166/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 877/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 358/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. 

Of. nº 878/21-GP, em atendimento a Indicação nº 170/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. nº 879/21-GP, em atendimento a Indicação nº 312/21, de autoria do 

Vereador Leandro Bianco. Of. nº 880/21-GP, em atendimento a Indicação nº 153/21, de 

autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 881/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

392/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 883/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 163/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 884/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 160/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 885/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 48/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

886/21-GP, em atendimento a Indicação nº 304/21, de autoria da Vereadora Missionária 

Adriana. Of. nº 887/21-GP, em atendimento a Indicação nº 132/21, de autoria do 

Vereador Ede Pimentel. Of. nº 888/21-GP, em atendimento a Indicação nº 396/21, de 

autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 889/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

174/21, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 890/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 184/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 891/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 371/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 892/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 207/21, de autoria da Vereadora Missionária 

Adriana. Of. nº 893/21-GP, em atendimento a Indicação nº 192/21, de autoria da 
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Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 894/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

310/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 897/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 356/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 899/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 353/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

900/21-GP, em atendimento a Indicação nº 320/21, de autoria da Vereadora Josi do 

Coletivo. Of. nº 901/21-GP, em atendimento a Indicação nº 354/21, de autoria do 

Vereador Ede Pimentel. Of. nº 902/21-GP, em atendimento a Indicação nº 341/21, de 

autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 906/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

165/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - 

Projeto de Lei nº 116/21, promove alteração na Lei nº 6.857, de 26/12/2001, conforme 

especifica. DOS VEREADORES LEANDRO BIANCO E PASTOR EZEQUIEL BUENO - Projeto de 

Lei nº 117/21, estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do Município de 

Ponta Grossa ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e 

orientações legais de ensino, na forma que menciona. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL 

BUENO - Projeto de Lei nº 118/21, denomina de Pastor GIDALTE ANTONIO DIAS a via 

pública municipal que menciona. Projeto de Lei nº 119/21, denomina de JOÃO FERREIRA 

DE FREITAS  a via pública municipal que menciona. DOS VERADORES LEANDRO BIANCO, 

FELIPE PASSOS, MISSIONÁRIA ADRIANA, LÉO FARMACÊUTICO E PASTOR EZEQUIEL 

BUENO - Projeto de Lei nº 120/21, dispõe sobre a proibição da ideologia de gêneros nas 

escolas da rede pública municipal e de ensino privado do Município de Ponta Grossa. DO 

VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 121/21, denomina de SUELI 

TEREZA MARTINS DA SILVA a Rua nº 11 do Residencial Jardim Royal, situada no Bairro 

Neves, nesta cidade. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Projeto de Lei nº 122/21, 

proíbe a utilização de verba pública no âmbito do Município de Ponta Grossa em eventos 

e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e dá outras 

providências. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 

60/19, dando nova redação ao Art. 1º, conforme especifica. DO VEREADOR DIVO - Moção 

de Apelo nº 238/21, dirigida a Excelentíssima Senhora  Elizabeth Silveira Schmidt, 

Prefeita Municipal, para que seja feito um centro de reabilitação para as pessoas que 

contraíram o Covid-19. DA VEREADORA JOCE CANTO - Moção de Apelo nº 239/21, à 

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

determine ao departamento competente a inclusão de todas as gestantes, puérperas e 

lactantes sem comorbidades no rol de prioridades na vacinação contra a COVID-19, 
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utilizando vacinas que não contenham vetor viral, ou seja, Sinovac/Butantan(Coronavac 

) ou Pfizer/BioNTech (Comirnaty ) e respeitando-se a decisão e autonomia da mulher. DO 

VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 240/21, a ser encaminhada ao senhor Altair 

Fernandes, devido aos seus serviços prestados como contabilista e radialista a 

comunidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 241/21, a ser encaminhada a 

Fundação Educacional Pestalozzi, devido aos serviços de excelência prestados à 

comunidade de Ponta Grossa. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Sugestão 

Legislativa nº 242/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - ELIZABETH 

SILVEIRA SCHMIDT, para que realize estudos e encaminhe à Câmara Municipal Projeto 

de Lei para promover alteração na Lei nº 9.106, de 05/09/2007 (que institui o PROMEF) 

com a finalidade de incluir ampla variedade de frutas, verduras, legumes e hortaliças 

para comercialização nas unidades do Programa Mercado da Família. Moção de Aplauso 

nº 243/21, dirigida á equipe composta pela Comandante Maribel Krum de andrade, 

SubComandante Anderson Machado, GCM Rodrigo Santos da silva, GCM Luis Tiago da 

Rosa Souza, GCM Andrei Alon Narcizo, GCM Giovani Lucas Cardozo, GCM José Adriano 

Nunes, a equipe do monitoramento GCM José Padilha Filho, GCM Patricia franciele 

Lopes, o responsável do monitoramento Cleber Alfredo levandoski e a Secretária Tania 

Maria Sviercoski Pinto pelo trabalho eficaz no atendimento a ocorrências neste 

município. DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Apelo nº 244/21, à 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa Elizabeth Silveira Schmidt 

para que Sua Excelência determine ao departamento competente a inclusão dos 

Estagiários que estão em atividades, em Hospitais, Unidades de Saúde, Instituições de 

Serviços Públicos ou de Escolas que já retornaram com as aulas, para a vacinação contra 

a COVID-19. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Aplauso nº 245/21, dirigida a 

Giana Margraf Althaus, natural de Curitiba e residente em Ponta Grossa desde os 

primeiros dias de vida , cantora, musicista e influencer digital, somando mais de 2 

milhões de seguidores e mais de 15 milhões de curtidas em suas redes sociais, levando a 

arte pontagrossense para todo Brasil e Mundo. Finda a leitura do Expediente, o Senhor 

Presidente anunciou a TRIBUNA LIVRE, cedendo espaço para a Coordenadora do NAGESP 

- Núcleo de Assistência Social, Jurídica de Estudo sobre a Pessoa Idosa, Professora Maria 

Iolanda de Oliveira, objetivando o lançamento da campanha Sensibiliza Campos Gerais, 

em Ponta Grossa, contra a violência à pessoa idosa, agradecendo nesta oportunidade as 

presenças da Professora Sandra Scheffer, Pró Reitora de Extensão, representando a Pró 
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Reitora Edineia; Analia Sir Casanova, representando o Conselho Municipal dos Direitos 

da Pessoa Idosa, representando a Presidente Tais do Prado Dias, ressaltando que esta 

Casa, através de alguns parlamentares também realizam projetos de leis destinando 

certos meses do ano em relação à proteção, referendando Lei aprovada de autoria do 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno, quanto ao combate às drogas, ressaltando o presente 

mês, "Junho Branco". Também entregaram documento ao Senhor Presidente desta Casa 

e demais vereadores, representando todos que trabalham com pessoas idosas, 

solicitando compromissos dos mesmos. Após a manifestação da Professora Maria 

Iolanda de Oliveira, se manifestaram para registrar suas considerações os Vereadores 

Julio Küller, Divo, Missionária Adriana, Ede Pimentel, Léo Farmacêutico, Izaias Salustiano, 

Joce Canto e Josi do Coletivo. Manifestaram-se na COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR: 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO, pare tecer considerações à explanação e reflexão a 

respeito da pessoa idosa, ressaltando que se tenha pressa em resolver os problemas, 

fazendo avaliação, destacando dois problemas de ontem que precisam ser resolvidos, a 

questão das contas do ex-prefeito que foram rejeitadas no Tribunal de Contas do Estado, 

onde a sociedade atenta exige que os parlamentares façam seu dever. Comentou 

situações em relação à saúde de Ponta Grossa, onde esteve visitando a Fundação 

Municipal de Saúde, conversando com o Dr. Rodrigo Manjabosco, que mostrou números 

onde discutiram situação da UPA SANTA PAULA, ressaltando que se estão surgindo 

muitas reclamações quanto ao atendimento que está precário, tem que analisar as 

circunstâncias que levaram a saúde de Ponta Grossa chegar nesse momento, não 

obstante que nunca esteve bem antes da pandemia, onde haviam sempre filas 

quilométricas, buscando principalmente por especialidades que não é diretamente 

obrigação do município, por esse ser responsável pela atenção primária. Comentou 

também que a saúde foi agravada pela questão da pandemia, onde tem que se colocar 

no lugar dos servidores que estão diretamente ligados às pessoas que estão sofrendo 

para salvar vidas. Citou que a UPA SANTA PAULA não tem estrutura, não sendo local 

adequado para intubar pacientes e para se ter UTI, entendendo a dificuldade do 

Município, registrando que o colapso de hoje se deu por falha em algum momento, de 

alguma autoridade ou alguém que tinha responsabilidade de fazer e não dimensionou 

de forma adequada a situação. Nesse sentido, disse que assim se manifesta em função 

do Município ter a porta de entrada dos pacientes, atendendo os que vão procurar 

atendimento nas unidades básicas de saúde, e pela questão da pandemia vão até a UPA 
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SANTA PAULA que está destinada para isso, onde teriam que fazer diagnóstico e depois 

ser atendido na rede que é de responsabilidade do Estado, perguntando como que esse 

tem auxiliado a região dos Campos Gerais, colocando que não está dando vazão para 

atendimentos nos leitos de UTIS, motivo de estar colapsada a UPA. Ressaltou assim a 

necessidade dos deputados irem até o Secretário de Saúde e Governador Ratinho Júnior, 

em prol da atenção que a população precisa. "Nós temos três deputados, dois 

deputados, um que diz ser de Ponta Grossa, mas não estou vendo eles lutar por isso, eu 

não vi ninguém vir aqui na UPA SANTA PAULA verificar que nós estamos fazendo lá um 

papel que é do estado". Comentou que a cidade tem como representante federal hoje o 

Deputado Aliel Machado, relatando que no período da pandemia trouxe de emendas 

oitocentos mil reais para o Hospital Universitário para teste do covid, um milhão e meio 

para compra de equipamentos e materiais para Pronto Socorro Municipal, quatro 

milhões para construção da maternidade no Hospital Regional, duzentos e cinqüenta mil 

reais para reforma da Unidade Básica de Saúde do Treze BIB, quinhentos e cinqüenta mil 

para equipamentos para a Unidade Básica do Município, duzentos e cinqüenta mil para 

o Bom Jesus para compra de equipamentos, oito respiradores para o Hospital Regional, 

trezentos e sessenta mil reais para ambulatório do SAMU, compra de veículo para a 

Fundação de Saúde, além dos quarenta milhões que chegaram, destinados ao combate 

à pandemia, não vendo mais outros deputados federais e estaduais preocupados com 

essa situação. Em aparte, o Vereador Filipe Chociai, registrando que o problema da saúde 

não é somente de Ponta Grossa ou região dos Campos Gerais, mas de todo o estado, 

dentro da possibilidade do Governo, assim como o Município, destacando que se está 

sendo feito o possível, não sendo somente tomados os esforços de Ponta Grossa. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Comentou sobre o poço artesiano aberto na 

região dos Alagados, já fazendo um ano, estando jorrando água, sem nada ter feito, 

novamente tendo notificado a SANEPAR, onde se encontra à espera de resposta quanto 

a mesma canalizar para fornecer água aos moradores da Vila Ernestina e adjacentes. 

Outra situação, para comentar a respeito da licitação feita para contratação de empresa 

de engenharia para elaboração de projeto de pavimentação poliédrica na estrada que 

demanda ao Alagados e Buraco do Padre que até então a empresa que compareceu não 

se encaixava dentro dos critérios, conclamando os demais pares a divulgar aos 

empresários que fazem esse trabalho a participarem da licitação, elaborando projeto 

com urgência, considerando que virão mais verbas do Governo do Estado, a fim de que 
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não se perca esse recurso. Comentou sobre a relevância da igreja frente ao período de 

pandemia, destacando o seu papel fundamental, tendo visto poucas pessoas 

manifestando quanto ao seu fechamento. Lembrou que a três semanas atrás se 

manifestou dizendo que não irão pagar a conta em face de pessoas irresponsáveis que 

estão disseminando a doença. Agradeceu à Senhora Prefeita Municipal por considerar a 

igreja essencial, face à lei criada através de projeto de lei de sua autoria nº 98/20. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO: seu pronunciamento constará na íntegra em função de 

requerimento aprovado - "Boa tarde as senhoras vereadoras, senhores vereadores, 

componentes da Mesa. Representantes da população nas galerias, pelas redes sociais, 

membros da imprensa, trabalhadoras e trabalhadores da Câmara. Primeiramente 

lamentamos profundamente a triste marca de mil mortes em nosso Município e as onze 

mortes no dia de ontem, que lamentavelmente aconteceram. Nesta Tribuna hoje, 

Senhores, serei porta voz sobre a realidade das condições sanitárias em nosso Município. 

Não se trata de uma idéia, de um apura avaliação do mandato. Uma das formas de 

denúncia que utilizaremos aqui será por meio de alguns trechos da carta dos 

profissionais da UPA SANTA PAULA e outra por meio de relato de profissionais da 

educação e o que encontramos nas escolas municipais em nossa visita ontem. Então 

qualquer distorção que tentem fazer de nossa fala hoje será facilmente derrubada por 

dados concretos, que nós ontem conseguimos constatar. Estamos ouvindo o clamor da 

sociedade e reproduzirei aqui não somente como representante do mandato coletivo, 

mas da população e profissionais da saúde e educação que contam conosco nesse 

momento tão crítico. A carta do corpo clínico da UPA SANTA PAULA, os senhores já 

devem ter recebido, alerta que a mesma abre aspas, não tem condições de manter o 

suporte aos pacientes graves, bem como de receber novos pacientes até que a estrutura 

necessária para atender a demanda seja restabelecida, fecha aspas. Outro trecho 

altamente relevante, a UPA tem funcionado como UTI, apesar de não ser dotada dos 

equipamentos necessários para prestar o devido atendimento, como gasômetro, 

hemodiálise e tomografia, médicos especialistas e rotineiro, por exemplo, fecha aspas. E 

para finalizar o sistema de saúde da cidade de Ponta Grossa encontra-se em situação 

crítica a meses, mas apresenta piora progressiva e entrou novamente em completo 

colapso. O corpo clínico da UPA SANTA PAULA já expôs a gravidade da situação diversas 

vezes ás autoridades, não sendo conivente com o descaso à saúde da população. Nós 

como médicos da Unidade de Pronto Atendimento com portas abertas para o 
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atendimento de queixas respiratórias da cidade consideramos que a Secretaria 

Municipal de Saúde não está garantindo as condições mínimas necessárias para o 

atendimento da população, além de parecer omissas diversas notificações realizadas 

pelo corpo clínico ao longo dos últimos meses, não apresentando soluções eficazes para 

a problemática exposta. Não sou eu que estou afirmando nada aqui, são eles, os 

profissionais tão elogiados pelos senhores aqui como guerreiros, como heróis, eles estão 

pedindo socorro. Ontem nós fomos fazer uma visita nas escolas e enquanto isso tudo 

acontece na UPA, o que nós encontramos lá foi estarrecedor e eu gostaria de dividir com 

vocês, lembrando que to esforço e dedicação por parte de professores, de serventes, de 

profissionais administrativos, de pedagogos estão se exaurindo de tantos esforços, 

porém há uma defasagem de funcionários e sobrecarga ocasionada pelo ensino híbrido. 

O Presidente do Sindicato vai confirmar o que eu estou falando aqui, Senhor Roberto, 

com toda a certeza. Visitamos, senhores, sete estabelecimentos de ensino, entre CMEIS 

e escolas municipais, apenas dois estabelecimentos Dr. Erick mediram a nossa 

temperatura e passaram álcool em gel em nossas mãos. Em todos os estabelecimentos 

há consenso que o fast shield, que o protetor acrílico ofertado pela prefeitura embaça e 

as profissionais tiveram que comprar o fast shield do próprio bolso, adquirir do próprio 

bolso. A maioria, em apenas um estabelecimento não houve queixa de defasagem no 

quadro de funcionário, dos sete um, tendo em vista o alto índice dos profissionais 

afastados devido a COVID-19 sim. Em um estabelecimento recebemos a informação de 

que os professores estão proibidos pela direção, de conversar com os pais sobre 

professores contaminados. Nesse mesmo estabelecimento, obtivemos a informação que 

há casos de contaminação de profissionais, a diretora define o provável local de infecção 

do profissional sem consultar o profissional infectado, ou seja, preste atenção Dr. Erick, 

você que é médico, mesmo, ou mesmo que o provável local de infecção seja a escola, 

não é informado a Secretaria Municipal de Educação a subnotificação. Eles, mesmo que 

o profissional diga que pegou na escola, a diretora da escola vai alegar que foi pego em 

outro local, isso é muito grave. Eu outro estabelecimento de ensino, os professores 

relataram a irresponsabilidade de familiares que avisaram a escola somente uma semana 

após o pai, o chefe de família estar contaminado. Pais mandam as crianças com sintomas 

gripais, deixando-as na escola com tosse o coriza, apenas sendo que, de acordo com 

profissionais, apenas a febre é motivo de barrar crianças na escola. Essa medida de 

protocolo está equivocada, tendo em vista que a COVID-19 se manifesta de forma 
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diferenciada em crianças, nem sempre elas terão febre. Em todos os estabelecimentos o 

que se verificou foi a impossibilidade de se controlar todas as crianças o tempo todo. Nós 

vimos em escolas crianças formadas sem um metro e meio e meio de distância, muito 

longe disso, crianças se tocando, crianças brincando no pátio sem máscaras, nós temos 

como comprovar, familiares indo buscar crianças sem máscaras, elas indo embora todas 

abraçadas, todas juntas. Na hora do soninho, a professora sentada no colchonete 

acariciando a criança sem máscara. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando 

Senhores? Porque que os profissionais ficaram revoltados e disseram que a Secretária 

de Educação estava omitindo alguns dados aqui na segunda feira? Eu tenho, eu 

constatei, eu não fui leviana de denunciar apenas por denúncia recebida no whatsapp, 

nós fomos lá, nós somos responsáveis por analisar tudo isso. No refeitório não há 

distanciamento de um metro e meio e eles estão sem máscara nesse momento, batendo 

papo. Gente, eu fui numa sala em que a criança, a professora estava atendendo uma 

criança, duas menininhas brincando de boneca juntinhas sentadinhas uma do ladinho da 

outra. A pedagoga que nos acompanhava disse sentem, vocês não podem ficar... não tia 

nós estamos brincando, é só por enquanto. São crianças, não podemos responsabilizar a 

professora. Então diante de todo esse caos, profissionais sem vacina, UPA lotada, ônibus 

lotados, expor os alunos nas escolas, os professores, e mais a pressão da direção da 

Secretaria Municipal de Educação, porque? Eu quero só entender porque, se nós temos 

três, quatro crianças por sala? Se fosse tão grande a demanda, nós teríamos muito mais 

crianças por salas. E um dos estabelecimentos, e uma das aglomerações na saída e após 

essa visita e comprovação dos fatos, nós do mandato coletivo vamos encaminhar todos 

esses dados comprobatórios ao Ministério Público e contaremos com a instituição, para 

que suspendam as aulas em todos os segmentos municipais, estaduais e particulares, 

porque a escola é importante sim, um direito constitucional sim, porém a vida vem em 

primeiro lugar até mesmo na Constituição Federal. E como professora a mais de vinte 

cinco anos, com eu já estou careca e cansada de afirmar aqui, afirmo com todas as letras 

e me dirijo à Secretária de Educação nesse momento, Professora Simone, não há 

protocolos que segurem crianças. Se isso acontece no Japão, culturalmente no Brasil não 

acontece. Eu gostaria de saber se vocês entenderam o que eu falei aqui, porque está 

tudo documentado, eu não teria leviandade de trazer qualquer acusação aqui, qualquer 

denúncia aqui sem provas. Então eu conto com o apoio dos senhores para que pensem 

bem no momento de votar as suas moções propostas pelo mandato coletivo hoje, que 
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nós estaremos fazendo um bem aos profissionais da educação, às crianças e as suas 

famílias, obrigada". Foi colocado em votação, tendo sido aprovado requerimento 

apresentado pela Vereadora Josi do Coletivo, solicitando a inserção de seu 

pronunciamento da Comunicação Parlamentar em sua íntegra, na Ata dos Trabalhos da 

presente sessão. VEREADORA JOCE CANTO: Para sair em defesa aos deputados 

estaduais, dizendo que vem trabalhando muito na questão da saúde do Município, em 

especial Mabel Canto, relatando que a mesma, em data anterior, durante a sessão na 

Assembléia Legislativa se manifestou fortemente quanto a questão da UPA SANTA 

PAULA, estando cobrando desde o ano passado essa demanda em nossa cidade, 

referendando trechos de sua fala inclusive procedendo leitura da carta que o corpo 

clínico soltou na mídia, dando conta que desde fevereiro os leitos estão lotados, assim 

como a referida unidade está superlotada, quando deveria ser ambiente transitório de 

COVID, porém estão intubando pessoas, fechando novamente as portas essa semana. 

Ressaltou que a referida deputada também cobrou a destinação dos cinqüenta e quatro 

milhões de reais à COVID, pedindo ao Secretário Beto Preto mais providências, com 

vistas a novos leitos de UTIS. Destacou que desde o ano passado a deputada vem 

cobrando leitos do Bom Jesus que o ex-prefeito Marcelo Rangel prometeu e até agora 

não se vê nada de concreto. Citou que os primeiros leitos de UTIS que vieram para o 

Hospital Regional foram através de luta conjunta da Deputada Mabel Canto com o 

Deputado Plauto. Registrou também que a deputada pediu o ano passado à SESA que se 

alugasse o Hospital Evangélico antigo, também não tendo sido tomada nenhuma 

providência. Seguindo, destacou que a mesma elaborou expediente para a SESA, ontem 

as quatorze horas e vinte e cinco minutos, onde pede informações sobre a previsão de 

instalação de mais leitos para tratamento de COVID-19 no Município de Ponta Grossa, 

se há possibilidade de instalação de hospital de campanha e além disso, solicita a adoção 

de medidas por intermédio da Terceira Regional de Saúde, a fim de que sejam tomadas 

providências para garantir atendimento adequado aos pacientes na cidade, através da 

ampliação de leitos exclusivos de UTI e enfermaria. Nesse sentido, rebateu, dizendo que 

a sua deputada, Mabel Canto não é omissa, tendo sido eleita pelo povo de Ponta Grossa, 

não sendo representante escolhida pela prefeita, cujo qual não viu fazer nada em prol 

da UPA SANTA PAULA, nenhum documento para a SESA por Ponta Grossa. "A Deputada 

Mabel, essa sim, desde o ano passado, vem trabalhando por Ponta Grossa, fazendo 

requerimentos, pedidos, lutando pela cidade e trabalhando, cobrando inclusive a verba 
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covid, o dinheiro que foi pago em folha de pagamento que deveria ter sido investido em 

mais leitos, que todos sabemos que o Município não abriu um leito e é por isso que 

estamos nessa situação". Disse não ser justo ouvir dizer que os deputados estaduais não 

estão trabalhando pela saúde de nossa cidade. Irá mandar na seqüência ao Vereador 

Izaias a fala da Deputada Mabel Canto. VEREADOR GERALDO STOCCO: Para relatar a 

reunião da qual participou no dia de ontem na Secretaria de Segurança, agradecendo 

pela recepção, através da Doutora Tânia, Dr. Nagib, Tenente Coronel Bezerra, onde 

discutiram sobre essa área em nossa, lembrando que sempre tratou dessa questão antes 

da pandemia, quanto às demandas das instituições de ensino, da UPEG, UTFPR e 

particulares, quando na oportunidade, pode agradecer mais uma vez a polícia militar por 

atender pedido da comunidade, do seu mandato, do deputado Aliel Machado, do Reitor 

da UEPG, dos moradores do Bairro de Uvaranas, por mais uma base da Polícia Militar 

localizada no Campus da UEPG para atender a comunidade acadêmica e de toda aquela 

região, considerando uma conquista. Registrou de reunião para tratar também sobre a 

questão da segurança do transporte coletivo, com várias deliberações, onde todos 

concordaram com a necessidade de instalação de mais câmeras para conter roubos e 

assaltos, assim como casos de assédios que acontecem no interior dos veículos de 

transporte coletivo, lembrando que no próximo contrato necessita de se pautar sobre 

essas questões. Sobre a questão da saúde, seu mandato, desde o início da pandemia, 

lembrou que cobrava testes por parte do estado e governo federal que demorou a 

enviar, está demorando na vacina, com mais de oitenta e-mails sem ler, considerando 

um absurdo o que acontece. Dedicou a culpa ao Governo Federal, quanto ao fato da 

população estar enfrentando a presente situação, afirmando que deve ser 

responsabilizado pela omissão, que também é crime. Destacou todas as ações que o 

Deputado Federal Aliel Machado tem dispensado com relação à saúde da cidade, 

lembrando dos respiradores que o mesmo ajudou a conquistar junto a UTFPR, dando 

ênfase às ações da Deputada Mabel Canto que tem fiscalizado e cobrado, considerando 

de suma importância ter representantes que olhem por Ponta Grossa. Lamenta 

politicagens que acontecem por parte do Executivo e Legislativo na Assembléia 

Legislativa, em função da cidade acabar perdendo. Cedeu aparte ao Vereador Izaias 

Salustiano, somando quanto suas colocações, dizendo que a seu ver a Vereadora Joce 

Canto entendeu mau sua fala, explicando que assim se manifestou na oportunidade: "as 

ações que estão sendo feitas não estão sendo suficientes, é preciso fazer mais, porque 
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aquilo que foi feito não resolveu o problema. Tanto é assim que nós estamos já com mais 

de quinze, vinte pessoas esperando para ser transferidas para um leito de UTI e não tem, 

e isso não é de responsabilidade do Município. A questão da saúde é de responsabilidade 

de todos, união, estado e município, cada um na sua esfera de competência... é nesse 

sentido que eu quero dizer que é de responsabilidade sim do estado e é obrigação dos 

nossos deputados cobrar da mesma forma". Retornando, Geraldo lembrou haver sido 

aprovado pela Casa, de iniciativa do Senhor Presidente, moção de apelo no sentido de 

que o mercado da família ou outro local seja utilizado para abrigar momentaneamente 

pessoas que estão com COVID, considerando que a UPA SANTA PAULA não mais suporta. 

Disse que a mais de um ano que sobe na Tribuna e pede hospital de campanha, algo 

novo, local diferenciado para atender as pessoas. Finalizou dizendo esperar que o 

máximo de pessoas sejam vacinadas o mais brevemente possível. Foi aprovada 

solicitação verbal do Vereador Paulo Balansin, autorizando sua ausência da presente 

sessão, para participar de reunião junto ao Secretário José Loureiro. VEREADOR LÉO 

FARMACÊUTICO: Comentou sobre o apelo da população em prol de solução em face da 

COVID-19, considerando uma guerra onde tem que olhar para o futuro. Fez menção à 

sua moção na qual sugeriu a instalação de usina de oxigênio no município para suprir a 

falta à população necessitada, a fim de tentar amenizar parte das dificuldades que 

enfrentam. Disse que todos os dias recebem notícias de pessoas que estão intubadas, 

necessitando de oxigênio, precisando de leitos, onde precisam tentar achar solução, 

pedir forças aos governantes, sendo uma grande dificuldade, da qual acredita que será 

vencida com as vacinas que estão chegando, sendo solução definitiva. Fica feliz com o 

fato de não estarem sendo medidos esforços com as campanhas de vacinação, 

agradecendo a Dr. Rodrigo Manjabosco, Secretário Municipal de Saúde. Comentou sobre 

os pedidos feitos junto ao Poder Executivo, sem receber atendimento, tendo agendado 

reunião com a Prefeita, líderes e somente lamenta. Lembrou de reunião que participou 

na data de ontem com Vice-Prefeito Saulo, que garantiu que as máquinas estão 

chegando e está apreensivo para dar resposta aos munícipes. Utilizando de aparte, o 

Vereador Ede Pimentel, lembrou haver comentado na sessão passada, quanto ao 

secretário ter prometido as máquinas para promover melhorias nas Ruas da Coronel 

Cláudio, Vila Rio Branco e região e viria agradecer quando chegasse, sendo atendido seu 

pedido, do qual agradeceu nessa oportunidade. Filipe Chociai também em aparte, 

registrou que os governos municipal, estadual e federal estão fazendo o máximo de seus 
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esforços e realidade para buscar soluções a fim de amenizar a pandemia. Parabenizou a 

Deputada Mabel Canto junto com o Deputado Aliel Machado e outros da cidade pelas 

emendas, ressaltando a pessoa de Hussein Bacckri que destinou  a construção de uma 

nova UBS, equipamentos para UBS e mais dois milhões e meio de reais para abertura de 

quatro superpostos  na cidade dos quais foram promessas de governo da Prefeita 

Elizabeth Scmidt. O Senhor Presidente colocou em discussão, tendo sido aprovada a 

justificativa de ausência do Vereador Celso Cieslak da presente sessão em razão de 

problemas de saúde com membro de sua família. Esgotado o horário da Comunicação 

Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE 

LEI Nº 52/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional 

especial no valor de R$ 1.913.968,46, e dá outras providências: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 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 e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores Celso Cieslak e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 63/21 (Poder 

Executivo), institui o Projeto "PRATA DA CASA": APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores Missionária Adriana, 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 e 

Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Celso Cieslak e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 67/21 (Vereador Ede 

Pimentel), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Professor NELSON 

ARI CANABARRO DE OLIVEIRA: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, 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 e Léo 

Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 

Celso Cieslak e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 69/21 (Poder Executivo), autoriza o 

Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.118.304,33, e dá 

outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, 

Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce 
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Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Paulo 

Balansin. PROJETO DE LEI Nº 93/21 (Mesa Executiva), promove alteração na Lei nº 8.058, 

de 05/02/2005, conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, 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 e Léo 

Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 

Celso Cieslak e Paulo Balansin. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 60/19 

(Vereador Felipe Passos), promove alteração na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme 

especifica: RETIRADO, em função de haver recebido emenda. PROJETO DE LEI Nº 220/19 

(Vereadores Daniel Milla Fraccaro e Professora Rose), autoriza o Poder Executivo, 

quando a alienar imóveis, receber o crédito mediante precatório, conforme especifica: 

RETIRADO PARA VISTAS, por cinco dias, a pedido do Vereador Filipe Chociai. PROJETO DE 

LEI Nº 62/21 (Vereador Julio Küller), promove alteração na Lei nº 7.338, de 14/11/2003, 

conforme especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

Adriana, 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 e Léo Farmacêutico. Ficam 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Paulo 

Balansin. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 230, 231, 232, 233/21, 

do Vereador Dr. Erick; 234/21, do Vereador Julio Küller; 237/21, do Vereador Felipe 

Passos e Indicações nºs 717/21, do Vereador Celso Cieslak; 718, 719/21, da Vereadora 

Joce Canto; 720/21, do Vereador Felipe Passos; 721, 727/21, do Vereador Divo; 722, 723, 

724/21, do Vereador Ede Pimentel; 725/21, do Vereador Celso Cieslak; 726/21, do 

Vereador Jairton da Farmácia; 728, 729, 730, 731/21, do Vereador Leandro Bianco. Ficam 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Paulo 

Balansin. Moção nº 235/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo: REJEITADA, com 

os votos contrários dos Vereadores Divo, Dr. Erick, Ede Pimentel, Felipe Passos, Filipe 

Chociai, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico, Missionária Adriana e Pastor Ezequiel Bueno. Votaram favoravelmente os 

Vereadores Geraldo Stocco, Izaias Salustiano e Josi do Coletivo. Ficam registradas as 

ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Paulo Balansin. 
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Moção nº 236/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo: REJEITADA, com os votos 

contrários dos Vereadores Divo, Ede Pimentel, Felipe Passos, Filipe Chociai, Jairton da 

Farmácia, Joce Canto, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária 

Adriana e Pastor Ezequiel Bueno. Votaram favoravelmente os Vereadores Dr. Erick, 

Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Dr. Zeca e Josi do Coletivo. Ficam registradas as 

ausências justificadas das votações dos Vereadores Celso Cieslak e Paulo Balansin. Foi 

concedido um minuto de silêncio em face dos falecimentos ocorridos dos cidadãos Alex 

da Silva, filho do servidor municipal Luiz Fernando da Silva, vítima da COVID-19 e 

Durvalino Doma, reconhecido contabilista do Município, vitimado por infarto do 

miocárdio, a pedido do Vereador Isaias Salustiano; Juliano Almeida, trabalhador da Tetra 

Pak, a pedido do Vereador Julio Küller; Dionel que trabalhava com tendas, a pedido do 

Vereador Ede Pimentel, todos vitimados pela COVID-19. Manifestando-se em questão de 

ordem, o Vereador Geraldo Stocco cobrou do Senhor Presidente a possibilidade da 

inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Resolução nº 01/21, recebendo como resposta 

que está sendo realizada readequação na referida matéria, objetivando encontrar 

horário para promover agendamento para conciliar todas as situações quanto a 

utilização da Tribuna Livre, com vistas a não prejudicar órgãos públicos quando da 

necessidade de prestar explicações nesta Casa. Manifestou-se no PEQUENO 

EXPEDIENTE, a Vereadora Joce Canto, para comentar sobre a força desta Casa de Leis, 

relatando e agradecendo a todos que votaram favoravelmente à Moção de Apelo 

incluindo os Conselheiros Tutelares para receber vacinação contra a COVID-19, quando 

começaram na data anterior a ser vacinados. Nesta oportunidade, agradeceu ao Poder 

Executivo Municipal na pessoa da Senhora Prefeita Elizabeth Schmidt. Não havendo mais 

assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra 

para o dia vinte e um do mês em curso, segunda-feira, no horário regimental, informando 

que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores, além de ser publicado 

no Diário Oficial do Município. 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 junho de dois mil e vinte 

e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 05 de agosto de 2.021. 
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