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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 10/11/2021 

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) 

  AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO (AVANTE): Comenta ver a casa de leis movimentada, que 

são interesses da população, que com muta responsabilidade tem votado e a população demonstra seu anseio 

pelo que deseja, que os vereadores tem analisado os projetos, comenta que como presidente da Comissão de 

Justiça que a mesma está  empenhada no trabalho e não tem deixado projetos parados com exceção de quando 

necessitam parecer de  outro órgão onde esperam esse parecer para daí poder dar m parecer tecnicamente 

correto,  agradece aos vereadores e reforça que tem feito o possível e que não buscam prejudicar a população, 

comenta que hoje está na casa os trabalhadores do transporte e que é o trabalho que cuida do maior patrimônio 

da cidade que são as crianças, comenta que essas pessoas estão paradas a todo esse tempo por causa da 

pandemia que paralisou as escolas, que quando se vê uma pessoa dirigindo uma van vê uma família atrás, e 

que Deus abençoara a cidade e que a cidade deve ser prospera, comenta que foi falar com uma diretora sobre 

uma criança que queria estudar lá e foi notificado que não havia  mais vaga, que as crianças estão retornando 

e com isso o trabalho das vans, cumprimenta o Pastor Iran que já foi parlamentar na casa. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Comenta estar a 51 dias do fim do ano 

e agradece a Deus por cada dia, cita Filipenses 03:12 ao 14, comenta sobre a importância se cuidar da saúde e 
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dos exames e que a única forma de se prevenir o câncer de próstata é o diagnóstico precoce, que as pessoas a 

partir dos 45 anos sofrem fatores de risco e precisam buscar um médico, reforça a importância de se cuidar da 

saúde, e que os homens tenham a consciência da importância da saúde, comenta que visitou o Hemepar onde 

foi recebida pela coordenadora Fabíola e faz apelo, que dentro do contexto da pandemia tem tido baixa 

significativa de doadores de sangue, comenta que o sangue é o elixir da vida, que não pode ser substituído e 

faz apelo aos doadores que não voltaram a doar sangue que tiveram uma baixa de 35%, que as pessoas que 

deixaram de ir e que quando a pessoa vai fazer essa atitude de doação o sangue passa por diversos processos e 

se for detectado alguma enfermidade a pessoa é avisada para cuidar da própria saúde, comenta que o doador 

tem a chance de fazer o bem e salvar vidas, comenta que está destinando parte das emendas impositivas em 

homenagem ao novembro azul para zerar as filas da urologia, que são 1.536 pessoas que  aguardam por exames 

e que essa fila será zerada, comenta que a população tem cobrado para que a saúde de Ponta Grossa tenha uma 

solução e seja olhada com olhos  especiais e tem respondido que a Comissão Especial de Investigação de Saúde 

e que todos são a favor da população e que chegarão em um consenso onde a população será atendida, concede 

parte ao vereador Divo (PSD), comenta que quarta-feira tem moção de apelo a prefeita que a maior dificuldade 

que está vendo na UPA é quando vai fazer exame e demora demais a ambulância e que está fazendo moção 

para ficar uma ambulância exclusiva para o UPA Santana para que essas pessoas possam fazer o exame mais 

rápido para ter diagnostico, com a palavra novamente a vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE), 

reforça a confiança que possui na CEI, e que todos estão lutando e fiscalizando, que buscam que toda a 

população tenha a assistência de saúde a qual possui direito. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que esse fim de semana o presidente Jair 

Bolsonaro esteve em Ponta Grossa, que não irá se prender sobre os absurdos desse tipo de visita visivelmente 

sem objetivos relevantes para superar a crise generalizada em que se encontra o pais, que foi uma atividade de 

pré-campanha, para  gastar dinheiro público em passeios enquanto o povo briga por ossos na frente dos 

açougues, pelo menos em repudio dessa inutilidade várias organizações de trabalhadores organizaram uma bela 

manifestação pois não aguenta ver brasileiros revirando o lixo para comer, chama a atenção ao absurdo que a 

prefeita  se propôs a essa visita, onde após a aparição de micro crustáceos nas torneiras dos munícipes, muito 

provavelmente ligados a contaminação da agua a prefeita caiu no engodo da deputada bolsonarista Aline 

Sleutjes e de mais meia dúzia de interessados e pediu para o presidente o fim do parque nacional dos campos 

gerais alterando a classificação para monumento nacional, comenta que entre os absurdos contidos a essa 

atitude está o desconhecimento total da refeita sobre o assunto, que  o presidente não altera classificação de 

unidades de conservação  que esta é uma atribuição do Congresso Nacional, que 20% da bacia do Pitangui é 

parque, ou seja a qualidade da agua depende da conservação, ao invés de pedir coisas  que não são competência 

do presidente que pedisse investimento no parque, que vários proprietários querem a desapropriação de suas 

terras, que se está passando por uma clise hídrica em todo o pais, com eventos climáticos extremos mais 

frequentes e período de seca, apenas a conservação dos mananciais pode garantir que o nível dos reservatórios 

de agua se mantenha estável e assim haverá agua em abundância e de qualidade, pede preservação do meio 

ambiente, não é apenas preservação de matas,  mas a biodiversidade está na vegetação de campos nativos que 

estão ameaçados pela plantação de Pinos, que quem conhece cuida e que se conhece os Campos Gerais também 

sobre a ótica de quem ama os recursos naturais e não apenas de quem busca o lucro na região, que há muita 

pesquisa de qualidade na UEOG demonstrando a importância da conservação ambiental em diversos aspectos, 

que a prefeita é familiarizada com o ambiente universitário e deve buscar conhecimentos para sair do senso 

comum, concede parte ao vereador Dr. Erick (PSDB), que a parabeniza pela excelente colocação, que repudia 

o posicionamento da Prefeitura  Municipal de Ponta Grossa ao pedir o fim do Parque Nacional dos Campos 

Gerais, comenta que não estava sabendo disso e que ficou envergonhado em saber que a prefeitura tomou esse 

posicionamento, reforça que se deve preservar o parque que sua destruição é a vontade de meia dúzia de 

industrialistas que estão secando a agua de Itaiacoca, que esteve ela e sabe que está diminuindo a agua e a 

extinção desse parque não deve ser aceito de forma alguma, reforça repudio ao posicionamento, com a palavra 

novamente a vereadora Josi do Coletivo(PSOL), comenta  que isso demonstrou um desconhecimento da 

prefeita no que diz respeito a conservação do meio ambiente.  
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VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta que na  manhã de hoje esteve reunida com a prefeita que 

foi levar oficio referente a emenda parlamentar que entrega 2 ambulâncias ao município e uma ambulância 

para que fique no Distrito de Guaragi, comenta que mais de vinte anos atrás havia uma ambulância e uma 

equipe medica disponível para o povo do Guaragi, então será mandado o oficio ao governador para que venha 

as duas ambulâncias a cidade, concede parte ao vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), informa qie 

sugeriu a prefeita para que a ambulância permaneça no Distrito e Guaragi, que tambem conseguiu duas e com 

quatro ambulâncias é possível que uma fique no Distrito de Guaragi, com a palavra novamente a vereadora 

Joce Canto (PSC), comenta ser muito importante e que conversou com o secretário Monjabosco sobre o custo 

de  manter uma equipe no Guaragi e que não tem custo que pague uma vida, então é importante que se tenha 

uma ambulância e uma equipe medica  em Guaragi, que uma vida não tem preço e por isso que a Deputada 

Mabel está disponibilizando uma ambulância para ficar no Guaragi, que aproveitou a conversa com a prefeita 

para levar emenda própria na qual dentro das emendas contemplou um valor para zerar a fila dentro da 

especialidade dentro da neuropediatria que hoje há 1.099 crianças aguardando por uma consulta com um 

neuropediatra, e que irá contemplar dentro das emendas para que as pessoas tenham acesso a um neuropediatra, 

comenta agradecer a todos e ficar muito feliz em entregar esse oficio, que dentro desse oficio tambem irá zerar 

a fila de pré-natal de risco intermediário, que é muito importante poder zerar essa fila tambem, concede parte 

a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), a qual parabeniza pela iniciativa de zerar a fila dos neuropediatras e que 

como professora poderá fazer recorte da importância dessas consultas, que as crianças que precisam e não tem 

acesso a essas consultas mesmo que aprovados é como se fosse um ano perdido na escola, que apenas em sua 

escola possui uma média de 30% que está na fila da pediatria, que quando viu a iniciativa ficou aliviada, com 

a palavra novamente a vereadora Joce Canto (PSC), comenta  esperar que essa fila seja zerada o mais rápido 

possível, comenta que tambem conversou sobre  a volta do PAI ao HUMAI, sobre reabrir o pronto atendimento 

sobre a possibilidade de ter essa porta aberta dentro do próprio HUMAI, comenta que foi conversado sobre 

essa possibilidade e que o secretario Beto Preto abriria conversação com o reitor Miguel Sanches sobre isso e 

logo abrira essa oportunidade  de haver essa porta aberta dentro do MAI. Comenta que está vendo que as 

crianças estão sofrendo dentro do UPA Santa Paula e que tem recebido muitas reclamações e estão abrindo 

dialogo pelas crianças que estão sofrendo. 

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Parabeniza a todos da casa e o projeto de lei trazida por pessoas 

e declara apoio ao projeto para estender o período da documentação, comenta sobre a importância do 

Transporte Coletivo em Ponta Grossa, comenta trabalhar em busca de mais transparência com relação aos 

ônibus e com relação aos Campos Gerais, comenta que pediu abertura de uma  CPI onde dentro fizeram 

solicitação de documentação financeira da empresa, que não aceitaram dentro da CPI essas documentações e 

por isso saiu da CPI e as levou ao Ministério Público, que abriu uma  Notícia de Fato sobre o oficio enviado 

alegando que é preciso saber a movimentação financeira da VCG dos seus sócios e empresa, que é muito fácil 

a empresa mostrar uma captura de tela de sua conta bancaria e não mostrar o histórico da conta, e pedir subsidio 

a prefeitura e por siso oficializou o Ministério Público que tem a competência legal de auxiliar nessa 

fiscalização, que o Ministério Público enviou documento dirigido a prefeita com recomendações, que 

infelizmente dentro da Casa de Leis havia vereador que falava que não se podia solicitar documentos que 

solicitaram que não possuíam competência e que era mentira, hoje desmascarada pelo Ministério Público, que 

considerando que, nas conceções que incumbe ao Poder Concedente fiscalizar a prestação de serviço, que para 

tanto terá acesso a dados relativos a administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros 

da concessionaria, ou seja obrigação do Poder Concedente fiscalizar a VCG em todos esses aspectos, se  a 

prefeitura nunca fez, e que até hoje nunca houve uma auditoria por  parte da prefeitura em ima da VCG, que a 

prefeitura nunca contratou uma auditoria e isso nunca aconteceu, então a Casa de Leis poderia fiscalizar por 

isso foi aberto uma CPI mas dentro da CPI não quiseram. Informa que o Ministério Público do Paraná 

recomenda administrativamente a prefeitura municipal que não efetue novo repasse de valores a concessionaria 

de serviço de Transporte Coletivo Municipal a VCG sem antes efetuar uma auditoria na situação financeira da 

concessionaria apurando os valores efetivamente arrecadados desde o início do contrato e a destinação dado a 

eles inclusive com a análise das contas da VCG especialmente os repasses feitos para terceiros a partir dessa 

conta, ou seja que não suba a tarifa do transporte sem antes saber para onde foi parar o lucro da cidade, se 
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houver pedido de reajuste das tarifas dos usuários que tal reajuste seja residido por uma auditoria que analise 

a integralidade das contas da concessionária e de seus sócios inclusive solicitando o apoio de órgãos públicos 

como TCE para que seja verificado se os ajustes já concedidos atualmente já não bastam para cobrir os custos 

da execução dos serviços, ou seja  o Ministério Público do Paraná pede para que a prefeitura  peça toda essa 

documentação a VCG antes de subir a tarifa que está próximo a R$ 8,35, que antes da prefeitura pensar em 

novo subsidio que seja pedido essa documentação, não precisaria nada disso se a CPI aberta na Casa tivesse 

feito o seu trabalho, que não precisaria o Ministério Publico entrar na jogada se nós como vereadores 

tivéssemos feito, reforça que pediu isso na CPI e a maioria dos membros não quiseram, então saiu da CPI e 

levou tudo ao Ministério Público que hoje recomenda a prefeitura que façam o pedido de toda essa 

documentação, ou seja poderia ter evitado esse problema se tudo isso tivesse acontecido na CPI, que é triste a 

demora e ter que pedir ajuda a um órgão externo para fazer o que deveria ser feito nessa Câmara Municipal, 

que toda a sociedade  pagando caro na ,passagem e quando havia a oportunidade foram barrados por uma 

minoria que não quis fazer esses pedidos, mas que fica feliz com a recomendação do Ministério Publico pois 

assim fica registrado que era possível solicitar toda essa documentação, que possui briga om as injustiças da 

sociedade, que tem a chance de trabalhar e as vezes perde a chance e se for preciso ficar mensalmente entendo 

na justiça, no Ministério Publico continuará fazendo isso. 

VEREADOR LÉO FARMCACÉUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta ser triste ouvir troa de farpas que é ruim pois dá a 

impressão que apenas um vereador trabalha, comenta ter ficado feliz em ter recebido encaminhamento entregue 

pela assessoria do vereador Geraldo Stocco (PSB), pois vem em encontro com o que a CPI já está fazendo, 

comenta que foi feito encaminhamento a prefeita dizendo da contrariedade desta comissão em que a prefeitura 

repassasse qualquer tipo de verba a VCG, e nesse fim de semana o presidente da comissão foi até o Ministério 

Público e fez esse pedido para que a Auditoria do Tribunal de Contas fosse encaminhado e pedido pela prefeita 

para que tivessem reais conhecimentos de tudo aquilo que a VCG tem e que todos tiveram bastante tempo para 

pedir isso, e agora fica uma troca de acusações, que fica ruim pra todos, questiona sobre a possibilidade de uma 

união de forças para que se desvende e que toque na ferida, que ninguém quer defender a VCG, que sempre foi 

contra o que a VCG tem feito, que fica feliz que o Ministério Público pensa como a CPI que estão praticamente 

prontos, concede a parte ao vereador Celso Cieslak (PRTB), comenta que sobre a VCG são quatro CPIs da 

casa e não viu nenhuma que trouxe algo que a empresa deve-se, que ficou seis meses na AMTT e não foi 

integralizado nada pela prefeitura sem ter passado pela justiça, que o promotor poderia ter verificado, comenta 

que foi contra pois acredita que a empresa devesse ter recurso próprio e um caixa para dificuldades, que essa 

empresa chegou época em que o Tribunal de Contas recomendou a prefeitura de Ponta Grossa, que ela estava 

ganhando muito mais do que era o limite e isso deve ser verificado, onde está esse dinheiro que deveria estar 

em um caixa e isso não aconteceu, quanto o resto a prefeita fez tudo dentro da justiça e foi autorizado e naquele 

momento a empresa estava em dificuldade, agora onde está o dinheiro é uma questão a ser estudada, é 

concedida parte ao vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), comenta que o vereador que antecedeu o 

detentor da palavra praticamente repetiu tudo que foi dito na última sessão, onde já foi pedido auditoria, que 

falou tanta coisa mas não infirmou se o Ministério Publico acatou o pedido de quebra de sigilo o qual dizia que 

era possível, comenta que realmente o vereador Geraldo Stocco (PSB), não tem nada pessoal contra a empresa, 

mas que tem algo pessoal contra os membros dessa CPI, que ao invés de atacar a VCG os ataca, parabeniza a 

vereadora Joce Canto que propôs a criação de uma CEI na casa e não foi eleita a presidente e não reclamou em 

nenhum momento pois faz parte da democracia, diferente do colega, com a palavra novamente o vereador Julio 

Kuller, comenta ser o momento de se unir e lutar pela população que hoje recebeu um vídeo de um Terminal 

lotado e que as pessoas estão desacreditando na Câmara, que devem voltar ao passado em um contrato errado 

que foi feito e acabou escravizando a cidade por 20 anos, que chegou o momento de pensar em um objetivo 

comum que é a população, parabeniza os vereadores pelas ambulâncias, pela fila de neuropediatria que vai 

diminuir graças a dedicação dessa casa de leis, e que em saúde nunca há custos, são investimentos, que se 

investe na saúde das pessoas para que vivam melhor, que não justifica fazer cortes no orçamento para reduzir 

os benefícios das pessoas que já estão sofrendo, pois falou em saúde é sofrimento, que não aceita que o custo 

é alto pois é investimento, que aprovar orçamento na área da saúde é investimento, reforça a necessidade de 
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união para que a secretaria de saúde seja ias pratica para a população, comenta que a UPA está novamente 

cheia, que é necessário que todos cobrem pois são pessoas que estão recebendo para resolver esse problema, 

que se não se sente capaz então que saia, e de a oportunidade para alguém que queira e possa fazer, comenta 

que terá reunião amanhã sobre o transporte das pessoas que fazem tratamento fora do domicílio e espera muito, 

pois conhece a maneira de administrar da prefeita e espera que se reveja realmente isso, que possa dar realmente 

o transporte que tinham que já era ruim pois o correto seria tratar os munícipes na cidade, que houvesse gestão 

plena em saúde e pudesse fazer o tratamento aqui, mas não é possível então se deve pelo menos dar um 

transporte digno e que as pessoas não passem vergonha em Curitiba por que ha municípios menores que acabam 

ajudando os munícipes de Ponta Grossa que vão as vezes com as “mãos abanando” sem ter alimentação, que 

foram eleitos pra isso. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 10/11/2021 -   SESSÃO ORDINÁRIA 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 312/2020: 

Promove alteração na Lei nº 4.841, de 18/12/1992, que define o sistema viário básico do Município de Ponta 

Grossa, conforme especifica. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 191/2021: 

Dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Ponta Grossa. 

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

 

_________________________________________________________________________ 
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DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 194/2021: 

Dispõe sobre a Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, e dá outras providências.  

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 241/2020: 

Institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Ponta Grossa, o evento “Jogos Inter Atléticas de 

Ponta Grossa”. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso (Aprovado – 17 Votos 

Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

                         CFOF  - Favorável, observado o Substitutivo Geral confeccionado pela CLJR 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         CECE    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR DR. ERICK CAMARGO 

Projeto de Lei Ordinária nº 10/2021: 

Promove alterações na Lei nº 3.573, de 15/08/1983, que dispõe sobre o Sistema de Estacionamento 

Regulamentado - ESTAR. 
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PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade 

                        CFOF    - Favorável 

                        COSPTTMUA  - Favorável 

Pedido de 1 dia de vistas do vereador Celso Cieslak (Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis 

- 2 Votos Contrários - Abstenções) 

 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 104/2021: 

Dispõe sobre a proibição da comercialização do cobre, alumínio e assemelhados sem origem no Município de 

Ponta Grossa e dá outras providências. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso (Aprovado – 18 Votos 

Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções)  

                         CFOF    - Favorável, observado o Substitutivo Geral elaborado pela CLJR 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         CAPICTMA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 233/2021: 

Denomina de SÃO PADRE PIO a Travessa nº 03, localizada entre as Ruas Paschoal Carlos Magno e Jacob 

Zardo, Bairro Estrela, nesta cidade. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
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                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 238/2021: 

Promove alteração na Lei nº 7.570, de 11/05/2004, conforme menciona. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

  

MOÇÕES 

  

Nº 569/2021 do Vereador DIVO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida a Excelentíssima Senhora  Elizabeth Silveira Schmidt, Prefeita Municipal, para que seja colocada uma 

ambulância a serviço dos pacientes da UPA Santana que necessitem fazer exames em outros locais, fora da 

UPA, e que esta ambulância seja de uso exclusivo destes pacientes. 
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Nº 570/2021 do Vereador FELIPE PASSOS  

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Churrascaria Expedicionário do Cogo por seus 67 anos de atividades no ramo gastronômico dos 

Campos Gerais. 

  

Nº 571/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO  

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência solicite as autoridades 

competentes para que seja disponibilizado o terreno localizado entre a vila atenas e vila roma com o nº da 

Matrícula 58.590 localizada na Rua Antonio Olavo Branco Martins. 

  

Nº 572/2021 do Vereador DR. ERICK  

MOÇÃO DE APELO 

Ao Exmo. Sr. Presidente da AMTT - Romualdo Camargo, para que realize medidas administrativas a fim de 

que ocorra o urgente retorno do quantitativo de ônibus da linha Pimentel (linha 162). 

  

Nº 573/2021 do Vereador DR. ERICK,  

MOÇÃO DE APELO 

À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que gestione junto aos 

órgãos competentes e realize medidas administrativas a fim de que seja traçado um plano de desobstrução da 

rede de galerias do sistema de drenagem de águas pluviais do município. 

  

Nº 574/2021 do Vereador DR. ERICK,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à médica infectologista Monica Gomes, responsável pela pesquisa que resultou no primeiro 

medicamento oral para o tratamento do Covid-19, abrilhantando de forma ímpar a comunidade cientifica do 

nosso estado e, mais ainda, apresentando a esperança real no tratamento da doença que nos assolou nestes dois 

últimos anos. 

  

Nº 575/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 
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MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à Simone Kaminski Oliveira, presidente da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa 

  

Nº 576/2021 dos Vereadores CELSO CIESLAK, DANIEL MILLA FRACCARO, DIVO, DR. ERICK, DR. 

ZECA, EDE PIMENTEL, FELIPE PASSOS, FILIPE CHOCIAI, GERALDO STOCCO, IZAIAS 

SALUSTIANO, JAIRTON DA FARMACIA, JOCE CANTO, JOSI DO COLETIVO, JULIO KULLER, 

LEANDRO BIANCO, LÉO FARMACÊUTICO, MISSIONÁRIA ADRIANA, PASTOR EZEQUIEL 

BUENO e PAULO BALANSIN (Retirada da Ordem do Dia.) 

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 revogação do Decreto n.º 19.477/2021 que 

regulamenta e estabelece o fluxo para a utilização do transporte para pacientes em Tratamento fora de 

Domicílio - TFD. 

  

Nº 577/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Elizete Alves da Silva e Sônia Baner, pelo lindo trabalho social desenvolvido com a Sopa Solidária, 

onde atendem semanalmente cerca de 700 pessoas nos bairros Londres e Panamá. 

  

Nº 578/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Escola Adventista por seus 125 anos de História. 

  

Nº 579/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à João Batista Moreira, pelo excelente trabalho desenvolvido há 4 anos no bairro Panamá, onde atende 

cerca 50 crianças e adolescentes, com o projeto social do futebol. 

 Total de Moções Aprovadas – 10 

Vereador Divo (PSD) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 



 

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

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

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 3 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 2 

 

Total de Moções Retiradas da Ordem do Dia - 1 

Vereadores Celso Cieslak (PRTB), Daniel Milla (PSD), Divo (PSD), Dr. Erick (PSDB), Dr. Zeca (PSL), 

Ede Pimentel (PSB), Felipe Passos (PSDB), Filipe Chociai (PV), Geraldo Stocco (PSB), Izaias Salustiano 

(PSB), Jairton da Farmácia (DEM), Joce Canto (PSC), Josi do Coletivo (PSOL), Julio Kuller (MDB), 

Leandro Bianco (REPUBLICANOS), Léo Farmacêutico (PV), Missionaria Adriana 

(SOLIDARIEDADE), Pastor Ezequiel (AVANTE) e Paulo Balansin (PSD) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1649/2021 dos Vereadores DIVO e IZAIAS SALUSTIANO 

Indicamos 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 segurança dos moradores da rua 

Fontoino Xavier Domingos de Magalhães, Condomínio Barcelona, para executar em caráter de URGÊNCIA, 

que seja realizado estudos técnicos visando  inverter o fluxo e transformar em mão única a rua Bento Viana 

oferecendo a comunidade e em especial  as 153 famílias que residem no condomínio, segurança para o tráfego 

de veículos no local, principalmente de caminhões pesados. 

  

Nº 1650/2021 dos Vereadores DIVO e IZAIAS SALUSTIANO 

Indicamos 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 segurança dos moradores da rua 

Fontoino Xavier Domingos de Magalhães, Condomínio Barcelona, Condomínio Barcelona, para executar em 

caráter de URGÊNCIA, melhoria da sinalização horizontal e vertical na rua, instalação de travessia elevada 

nas proximidades do n° 255, Portaria do Condomínio Barcelona, e/ou adotar qualquer outro meio disponível 

de equipamentos visando oferecer a comunidade e em especial  as 153 famílias que residem no condomínio, 

segurança para o tráfego de veículos no local, como alternativa instalação de semáforo no local.. 
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Nº 1651/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Notificação do Proprietário, para 

que ele realize a limpeza do terreno e a realização do passeio em frente, o terreno Localizado na Rua Vicente 

Espósito ao lado do n°235, em Uvaranas. 

  

Nº 1652/2021 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a retirada do estacionamento de toda 

quadra em frente à academia Life Premium na Rua Balduíno Taques - Vila Estrela 

  

Nº 1653/2021 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 reparo no asfalto da Rua Alvaroda 

do Sul em frente ao nº1010  com a Rua Toledo.no Bairro Chapada. 

  

Nº 1654/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

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

do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Prefeita Municipal,para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar 

reformas e melhorias na UBS SETE SALTOS em ITAIACOCA.     

  

Nº 1655/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

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

do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Prefeita Municipal,para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar 

que seja refeita a sinalização na lombada situada na Avenida Carlos Cavalcanti, próximo ao Chafariz, em frente 

a UVARANAS AUTOPEÇAS, tanto pintura quanto colocação de placas.                                      

  

Nº 1656/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 
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Indico a Mesa Executiva, de acordo com o que faculta o art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação 

do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Prefeita Municipal,para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar a 

implantação de mais placas de VIA COMPARTILHADA em toda a extensão da AVENIDA BISPO DOM 

GERALDO PELLANDA, desde o CHAFARIZ até a BRF S/A.                    

  

Nº 1657/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

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

do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Prefeita Municipal,para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar o 

tapamento de buracos na Rua XV de Setembro, Neves, em frente a Agropecuária Ancora, próximo ao semáforo.

  

  

Nº 1658/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

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

do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Prefeita Municipal,para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar 

corte de árvores na Rua José Sales Rosa, Uvaranas, dentro da propriedade do JOVENS COM UMA MISSÃO 

(JOCUM).  

  

Nº 1659/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

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

do Soberano Plenário, seja oficiado ao Excelentíssima Prefeita Municipal,para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade as providências que se tornem necessárias objetivando viabilizar 

OPERAÇÃO TAPA BURACOS na Rua Guatemala, Olarias, CEP 84035-670.                                         

Nº 1660/2021 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 o retorno 

do Ponto de Ônibus entre Max Atacadista e a Quinta Roda Consertos de Carretas, situado na Avenida Souza 

Naves, Chapada. 

  

Nº 1661/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a implantação de banheiros 

adaptados nos CMEIS: Ana Neri, Celina Correia Ganzert, Guilherme Heller Bauer, Izaura Maia Wolochate, 

João Haddad, João Vitor Maciel Lepinski, José Santana, Joselfredo Cercal de Oliveira, Julieta Koppen, 

Lindamara Paciesny, Martinho Luteroe, Miguel Abrao Ajuz Neto, Salete do Rocio Dimbarre, Valdevino Lopes, 

Vovó Arinda Borato e Walter Elias, nesta cidade. 

  

Nº 1662/2021 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 execução 

de  cascalhamento, patrolamento e manilhamento na Rua Conde de Irajá, Uvaranas. 

  

Nº 1663/2021 do Vereador FELIPE PASSOS 

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

Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que Sua Excelência determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando um parâmetro de entrada e saída de 

veículos do estacionamento da biblioteca Pública Municipal Prof. Bruno Enei. 

  

Nº 1664/2021 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 feito tapa-buraco asfáltico na Rua Acylino Pinto 

de Carvalho, no Parque Nossa Senhora das Graças. 

  

Nº 1665/2021 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 feito patrolamento e encascalhamento na Rua 

República do Panamá, esquina com a Rua Tobias Moscos, em frente ao n° 615 - Bairro Ronda. 

Total de Indicações Aprovadas – 17 

Vereadores Divo (PSD) e Izaias Salustiano (PSB) - 2 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 
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Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno (AVANTE) - 6 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Divo (PSD) - 2 

 

  

 

 

  

 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 09 de novembro de 2.021. 
  
  

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

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Comenta possuir tristeza e revolta com o que está acontecendo no 

UPA Santana, que está desde a sexta-feira correndo com a dona Sirlei que possui depressão profunda e não come 

e nem fala, que foi ao UPA 5 vezes e medicam e mandam embora, que o CAPS lhes disse que não podem atender 

até que a deixem em uma situação de saúde melhor, que isso resultara em sua morte pois estão sendo omissos 

com essa senhora, que o secretario não o atendeu, que a Sirlei está em casa e chega a convulsionar de fraqueza 

mas é apenas medicada e mandada embora, comenta que buscara o Ministério Público para tentar resolver, pois 

é inadmissível esse acontecimento, que não pode mais acontecer, que desde quinta-feira acompanhando o caso, 

reforça ser os representantes das pessoas e que isso tem que melhorar e estará buscando o ministério público. 

Concede a palavra ao vereador Izaias Salustiano (PSB), que comenta que acredita que a prefeita não sabe o que 

está acontecendo com a saúde de Ponta Grossa, que há um hospital da criança que foi cedido a UEPG com o 

propósito de atender as crianças e resultou em precarização, que no UPA Santa Paula se observa a tristeza dos 

pais que não conseguem um tratamento digno, diz que é brincadeira o que o Estado faz com o município, comenta 

que há dificuldade com o transporte do material coletado para exame, comenta tambem sobre retirada de 

transporte especial para levar as pessoas que isso é negar acesso a saúde e a dignidade, comenta que o problema 
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do oxigênio ainda não foi resolvido, que recebeu resposta dizendo que não há como resolver, que o problema é 

grave, que não possuem o cilindro para liberar as pessoas do hospital e estão lá utilizando leitos. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta  estar indignada, que fez requerimento de  

informação d=a prefeitura a respeito da condição de acessibilidade nas escolas municipais, e obteve a informação 

que 4 escolas e 16 CMEIS não possuem banheiros adaptados para pessoas com deficiência e isso é grave, 

entendendo essa necessidade hoje encaminhou indicação para que se providencie as reformas necessárias para a 

garantia desses direitos previstos em lei, comenta que irá acompanhar essa situação que é muito grave, que há 

muitas crianças com deficiências que tem dificuldade de utilizar um banheiro comum. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL), (BLOCO DE OPOSIÇÃO): Concede a palavra a vereadora 

Joce Canto (PSC), comenta compreender a dor dos casos da UPA Santana e que tambem recebe casos como 

esses e se sente impotentes, e o que a deixa preocupada é quando recebe na CEI, quando convida os auditores 

da 3 regional e falam que não virão, ou a chefia não permite que sejam prestados esclarecimentos da CEI da 

saúde, e ai se percebe que essa auditoria feito por esses profissionais sérios e que a coisa é muito grave?, 

questiona o que há por trás dos contratos e o que desejam esconder? Comenta que a Comissão Permanente e 

Direitos Humanos fez uma convocação dos auditores e mais uma vez o chefe da 3 Regional enviou comunicado 

que não houve tempo hábil para que esses auditores viessem a Casa de Leis, e meia hora depois responde  que 

teria de enviar uma convocação ao secretário de saúde Beto Preto e em um segundo oficio diz que por questão 

de pandemia era para mandar as perguntas que seriam respondidas de forma escrita, questiona sobre 

transparências e os motivos dos auditores não poderem ir a casa, informa que já fez denúncia ao Ministério 

Público e que a denúncia foi aceita pelo Ministério Público Federal e está sendo investigada, defende que a CEI 

não irá virar em “Pizza”, reforça que irá investigar o UPA Santana e o Hospital Amadeu Puppi pois as pessoas 

estão morrendo e é preciso tomar providencias, reforça que tomara todas as providencias para que tudo seja 

investigado. 
 

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

niao=10/11/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA SEXAGÉXIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA DEZ DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E 

VINTE E UM. (XVIII LEGISLATURA) 

                   Aos dez dias do mês e novembro de dois mil e vinte e um, 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 o Vereador Filipe Chociai - Vice-Presidente, com a ausência justificada do 

Vereador José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - Terceiro Secretário, presentes os Vereadores 

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divonsir Pereira Antunes - Divo, 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 colocou em discussão e votação a Ata 

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

procedida pelo Vereador Primeiro Secretário a leitura do Expediente que se encontrava 

sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DA SENHORA PREFEITA 

MUNICIPAL - Mensagem nº 88/21 (Projeto de Lei nº 04/21), altera o artigo 114-A, que 

trata das emendas impositivas dos Parlamentares. Mensagem nº 86/21 (Projeto de Lei nº 
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313/21), altera a Lei nº 4.304, de 21/09/1999. Mensagem nº 87/21 (Projeto de Lei nº 

314/21, acompanhado de pedido para apreciação em regime de urgência deliberado 

favoravelmente nesta oportunidade), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito 

adicional especial no valor de R$ 249.321,00, e dá outras providências. Substitutivo Geral 

ao Projeto de Lei nº 182/20, dispõe sobre Sistemas de Logística Reversa de produtos pós 

consumo, seus resíduos e embalagens, em âmbito municipal. Of. nº 2530/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 360/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

2421/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1372/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. nº 2434/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1371/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 2435/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1369/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 2436/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1370/21, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2451/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1409/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2452/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1278/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2455/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1201/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2456/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1043/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 

2457/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1285/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. nº 2458/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1335/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 2459/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1338/21, de autoria do Vereador 

Jairton da Farmácia. Of. nº 2460/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1321/21, de 

autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 2461/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 531/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 2464/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1168/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2465/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1356/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 2466/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1408/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 

2467/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1407/21, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 

2468/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1244/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. nº 2469/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1384/21, de autoria do Vereador 

Jairton da Farmácia. Of. nº 2470/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1381/21, de 

autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 2471/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1446/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2472/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1440/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2473/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1439/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

2474/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1388/21, de autoria do Vereador Ede 

Pimentel. Of. nº 2478/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1386/21, de autoria do 

Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2484/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1387/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 2485/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1393/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 2486/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1382/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 

2487/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1366/21, de autoria do Vereador Jairton da 
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Farmácia. Of. nº 2488/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1379/21, de autoria do 

Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 2489/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1378/21, 

de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 2490/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 1377/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 2491/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 1368/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2493/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 1360/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. 

Of. nº 2499/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1362/21, de autoria do Vereador Felipe 

Passos. Of. nº 2500/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1414/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 2501/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1415/21, 

de autoria do Vereador Divo. Of. nº 2502/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1438/21, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2510/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1436/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2511/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1434/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2512/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1433/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2513/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1432/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

2514/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1431/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. nº 2515/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1491/21, de autoria do Vereador Celso 

Cieslak. Of. nº 2516/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1476/21, de autoria do 

Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 2517/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

1430/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2518/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 1420/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 2519/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 1435/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2520/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 1301/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. 

Of. nº 2521/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1268/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. nº 2522/21-GP, em atendimento a Indicação nº 1383/21, de autoria do 

Vereador Leandro Bianco. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Projeto de Lei nº 

311/21, proíbe a instalação de banheiros unissex nos espaços públicos e privados no 

âmbito do Município de Ponta Grossa e dá outras providências. DOS VEREADORES 

PASTOR EZEQUIEL BUENO, LEANDRO BIANCO, MISSIONÁRIA ADRIANA, 

FELIPE PASSOS E LÉO FARMACÊUTICO - Projeto de Lei nº 312/21, dispõe sobre a 

proibição da exigência de apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19, 

no âmbito do Município de Ponta Grossa e dá outras providências. DO VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Apelo nº 580/21, a Excelentíssima Senhora 

Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, solicitando reformas 

e melhorias na UBS SETE SALTOS em ITAIACOCA. Moção de Apelo nº 581/21, a 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira 

Schmidt, solicitando reformas e manutenção das pontes de madeira nas estradas rurais de 

Itaiacoca. Moção de Aplauso nº 584/21, a ser encaminhada à Elaine Cristina Popoatzki da 

Luz, em homenagem ao serviço prestado como Diretora do Departamento de Segurança 

Alimentar da Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 



 

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

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

585/21, a ser encaminhada à Isane Gewehr Kanson, por seu serviço prestado como 

Superintendente da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais. Moção de Aplauso 

nº 586/21, a ser encaminhada à Jocemara Aparecida dos Santos, pelos serviços prestados 

como Diretora Administrativa e Financeira da Fundação de Assistência Social de Ponta 

Grossa e Diretora Administrativa da Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais. 

Moção de Aplauso nº 587/21, a ser encaminhada à José Nascimento de Oliveira em 

comemoração aos seus 79 anos de vida. Moção de Aplauso nº 588/21, a ser encaminhada 

à José Nascimento de Oliveira por seus mais de 50 anos serviços prestados à comunidade 

cristã e geral de Ponta Grossa. DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de 

Aplauso nº 582/21, Dirigida a Professora Carla Dayana Henrique, pelos mais de 14 anos 

no exercício da profissão, e pela dedicação em transformar vidas através da educação. DO 

VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 583/21, ao Exmo. Sr. Presidente da 

AMTT - Romualdo Camargo, para que realize medidas administrativas a fim de que seja 

urgentemente tomadas providências a respeito da manutenção do Terminal Rodoviário 

Intermunicipal de Ponta Grossa. DO VEREADOR DR. ZECA - Requerimento nº 374/21, 

solicitando para que seja justificada sua ausência na presente sessão (10/11/2021) em face 

de compromisso parlamentar assumido. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi 

aprovado. Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador Geraldo Stocco informou 

à presidência e demais parlamentares, que sua assessoria deixou na mesa de cada um a 

recomendação que o Ministério Público fez à Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, em 

face de ofício que encaminhou ao mesmo, depois da notícia de fato que foi aberta, 

posterior ao referido expediente. O Senhor Presidente comunicou a respeito de pedido 

para apreciação em regime de urgência ao Projeto de Lei nº 314/21, que autoriza o Poder 

Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 249.321,00, e dá outras 

providências, relacionado a um veículo automotor, tipo ambulância para fins de auxiliar o 

transporte de pacientes no Município, o qual é oriundo de emenda parlamentar do 

Deputado Federal Aroldo Martins, assim, pela finalidade de tal pedido, colocou em 

discussão, tendo sido aprovado. Seguindo, conforme lido pelo Primeiro Secretário, fez 

menção à projeto de emenda à LOM o qual altera o Art. 114-A que trata das emendas 

impositivas dos parlamentares, de autoria da Senhora Prefeita Municipal, informando a 

necessidade de se criar uma comissão especial para tal finalidade, precisando ser debatido 

com as lideranças partidárias, solicitando para que pudessem trazer até a próxima sessão, 

na quarta-feira, dia dezessete do mês em curso os nomes para compô-la e caso não haja 

consenso, fará a votação em Plenário. Comunicou a respeito do prazo das emendas ao 

orçamento, conforme citou na sessão passada, que se finda nesta data, e após debate com 

a Mesa Executiva e comunicado aos parlamentares, propôs estender esse prazo para até o 

dia dezenove do mês em curso, colocando em apreciação, tendo sido aprovado. 

Comunicou ainda aos Senhores Presidentes e relatores das Comissões Permanentes a 

respeito de pareceres a serem exarados nas emendas dos projetos de lei nºs 192, 193, 195 

e 196/21, no sentido de que dentro da possibilidade, possam exarar até sexta-feira 
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vindoura, para poder incluí-los na ordem do dia da próxima sessão, para não acarretar em 

problemas administrativos à apreciação de projetos vindouros, inclusive a peça 

orçamentária para o ano de 2.022. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - 

manifestaram-se nesta ocasião: VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Comentou 

a respeito do fato de ter visto esta Casa de Leis movimentada, considerando importante, 

normal e salutar que a população se faça presente para prestigiar os trabalhos, onde com 

muita responsabilidade tem votado, enquanto os munícipes mostram seu anseio por aquilo 

que desejam. Como Presidente da CLJR, disse que sua comissão tem tratado e se 

empenhado, através de seus membros, não tendo deixado nenhum projeto parado, a não 

ser quando precisam de parecer de um outro órgão, segurando o quando podem para que 

então possam dar seu aval de maneira técnica, correta e que irá ajudar a população, 

contemplando o anseio do vereador proponente. Aos trabalhadores do transporte escolar 

e alternativo, presentes, ressaltou que essa classe cuida do maior patrimônio, as crianças, 

dando certeza que sempre que puder estará auxiliando, considerando ser pessoas que 

precisam do trabalho. Cumprimentou a presença do Pastor Iran, destacando que foi 

colaborador nesta Casa de Leis. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: Para prestar 

seus agradecimentos por estar nesta Casa, pelo acolhimento, pela instrução, e aprendizado, 

destacando a pessoa do Presidente Daniel Milla Fraccaro, aos esclarecimentos que tem 

recebido. Citou a palavra do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14 

"Não que já tenha alcançado", onde estava falando de caminhada que precisava completar 

e usa essas palavras para sua vida, "esqueço as coisas eu ficaram para traz e sigo para o 

alvo". Pediu a Deus iluminação para seus passos e caminhos. Hoje comentou a respeito 

do mês novembro azul, dirigindo-se a todos os homens sobre a importância em cuidar de 

sua saúde, com exames e cuidados que devem ter, fazendo menção ao diagnóstico precoce 

como única forma de conseguir a cura para o câncer de próstata, mesmo não sentindo 

sintomas, mas que porém a partir dos 45 anos, sofrem fatores de riscos, necessitando  de 

cuidados médicos. Incentivando à isso, entregou através de seu assessor um mimo a todos 

os senhores, lembrando a necessidade de cuidar de sua saúde. Cumprimentou a presença 

do Pastor Iran, seu amigo. Outro assunto, para informar que esteve visitando o Hemepar, 

onde foi recebida pela Coordenadora Fabíola e fez apelo dentro do contexto da pandemia, 

considerando que tem tido uma baixa significativa de doadores de sangue, dizendo que o 

"sangue é o elixir da vida, nada o substitui", apelando às pessoas que são doadoras e por 

motivos diversos não puderam ou não quiseram voltar a doar sangue, ressaltando que 

tiveram baixa de trinta e cinco por cento, vendo uma mão de duas vias a doação para 

ajudar as pessoas e cuidar de sua saúde, pelo fato de que após constatar qualquer problema, 

no material coletado, após triagem, é avisada à pessoa doadora. Destacou ter a seu dispor 

as emendas impositivas ao orçamento municipal para o próximo exercício, onde está 

destinando parte em homenagem aos homens, através do novembro azul, para zerar a fila 

da urologia, sendo 1526 pessoas que aguardam por consultas. Encerrou dizendo que a 

população tem cobrado solução à saúde de Ponta Grossa, com olhares especiais, 



 

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

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

destacando a CEI DA SAÚDE, onde todos são a favor da população sofrida, acreditando 

que chegarão a um consenso ao que precisa para salvar o povo. Em aparte, o Vereador 

Divo comentou haver apresentado moção de apelo à Senhora Prefeita Municipal, 

ressaltando que a maior dificuldade que verifica na UPA se trata da demora da ambulância 

para transportar pacientes com a finalidade de realizar exames, onde está sugerindo uma 

exclusivamente para a UPA SANTANA, objetivando rapidez no diagnóstico. Utilizando 

da palavra em questão de ordem o Vereador Divo comentou a respeito de projeto 

tramitando na Casa, contemplando os empresários que realizam transporte através de vans, 

dizendo da necessidade de aprovarem a matéria em questão, fixando em vinte anos a vida 

útil dos veículos de transporte escolar, constante da Ordem do Dia. VEREADORA JOSI 

DO COLETIVO: Comentou a respeito da visita do Presidente da República em nossa 

cidade no final de semana, dizendo ser visivelmente sem objetivos relevantes para superar 

a crise em que o país se encontra, sendo atividade de pré-campanha, para torrar dinheiro 

público com passeios famigerados de motoca, enquanto o povo briga por ossos na frente 

dos açougues. Em repúdio, comentou sobre várias organizações de trabalhadores e 

trabalhadoras, que realizaram uma bela manifestação. Chamou atenção ao "absurdo que a 

Prefeita Elizabeth se propôs nessa visita", tendo caído no engodo da deputada bolsonarista 

Aline Sleutjes e de mais uma meia dúzia de interessados vindo a pedir ao presidente o fim 

do Parque Nacional dos Campos Gerais, alterando a classificação dessa unidade de 

conservação para monumento nacional. Destacou "os absurdos óbvios nesse pedido", pelo 

desconhecimento da prefeita sobre o assunto. Ainda sobre esse tema, informou que o 

presidente da república não altera a classificação de unidades de conservação, sendo 

atribuição do Congresso Nacional, expondo ainda que vinte por cento da Bacia do Pitangui 

consta de um parque, ou seja, a qualidade da água dos pontagrossenses depende da 

conservação do mesmo. Entende que ao invés de pedir coisas que nem são de competência 

do presidente, a prefeita deveria ter solicitado ao mesmo que investisse no Parque 

Nacional dos Campos Gerais, objetivando sua preservação. Frisou assim que só a 

conservação dos mananciais pode garantir que o nível dos reservatórios de água, como a 

represa do Alagados se mantenha estável, sem variações bruscas, garantindo água em 

abundância e de qualidade. Finalizou pedindo a preservação do meio ambiente nos 

Campos Gerais, dizendo que não se trata somente de preservação de matas, mas grande 

parte da bio-diversidade da região, através da vegetação chamada de campos nativos os 

quais estão ameaçados de extinção principalmente pelo avanço do plantio de pínus. Em 

aparte, o Vereador Dr. Erick a parabenizou pelas palavras, se somando, repudiando 

veemente o posicionamento da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa ao pedir ao 

Presidente da República o fim do Parque Nacional dos Campos Gerais. Disse que precisa 

sim preservar o referido parque, ressaltando que a destruição representa o anseio de meia 

dúzia de grandes industrialistas, principalmente silvicultores que estão  secando a água de 

Itaiacoca em suas vertentes. Como pontagrossense, colocou que precisam lutar veemente 

pela sua preservação. VEREADORA JOCE CANTO: Para falar que esteve reunida de 
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manhã com a Prefeita Municipal em nome da Deputada Estadual Mabel Canto, onde levou 

ofício referente a emenda parlamentar, entregando duas ambulâncias ao Município, quem 

sabe uma para servir a UPA, mencionado pelo Vereador Divo e outra para que fique à 

disposição no Distrito de Guaragi, ressaltando que mais de vinte anos atrás quando seu pai 

era prefeito, tinha uma vinte e quatro horas com equipe médica à disposição daquela 

população. Em aparte, o Vereador Leandro Bianco se somou às suas palavras, lembrando 

já haver sugerido à Prefeita que essa ambulância permaneça naquele distrito, tendo 

também conseguido duas que juntando ao pedido da deputada, são quatro à disposição da 

municipalidade. Seguindo, Joce Canto ressaltou haver apresentado ofício à prefeita, 

informando que irá contemplar dentro de suas emendas valor monetário para zerar a fila 

dentro da especialidade da neuropediatria, hoje tendo mil e noventa e nove crianças 

aguardando consulta. Ainda dentro do referido ofício, contemplou trezentas e sessenta e 

quatro gestantes onde também irá zerar a fila das consultas de pré-natal de risco 

intermediário, considerando de suma importância para as futuras gestantes. Agradeceu aos 

vereadores por fazer parte desse momento. Também em aparte se manifestou a Vereadora 

Josi do Coletivo, parabenizando a oradora pela iniciativa de zerar a fila da especialidade 

de neuropediatria, citando que como professora pode fazer pequeno recorte da importância 

dessas consultas, considerando ainda alunos que precisam desse atendimento, os quais 

praticamente, mesmo que sejam aprovados, tem o ano perdido na escola, tendo média de 

trinta por cento somente na escola em que milita, que estão nessa fila. Retomando a 

palavra, Joce Canto disse que aproveitou para conversar com a prefeita sobre a volta do 

PAI - Pronto Atendimento Infantil ao HUMAI - Hospital Universitário Materno Infantil, 

referendando as expectativas, conversações com o Secretário de Saúde Beto Preto quanto 

a reabrir o pronto atendimento, onde a deputada conversou a respeito de se ter essa porta 

aberta, tendo aquele secretário manifestado ser possível e que abriria conversação com o 

Reitor Miguel Sanches, da UEPG, sobre esse assunto. Destacou que faz oposição ao 

Governo Municipal, está recebendo muitas reclamações e está para cobrar, estabelecendo 

esse diálogo por ver que as crianças estão sofrendo. VEREADOR GERALDO STOCCO: 

Registrou seu apoio ao projeto que contempla os transportadores escolares, quanto ao seu 

voto favorável, visando estender mais o período da documentação. Discorreu sobre o 

transporte coletivo da cidade de Ponta Grossa, onde de muito tempo tem batalhado, 

buscando mais transparência com relação aos ônibus e Viação Campos Gerais, tendo 

solicitado abertura de uma CPI e dentro da mesma realizou solicitações das 

documentações financeiras da empresa, da qual não aceitaram, motivando sua saída, tendo 

levado ao Ministério Público que abriu notícia de fato sobre o referido ofício, alegando 

que precisam saber o histórico financeiro da VCG, de seus sócios, diretores, dizendo ser 

fácil a mesma mostrar print screem de sua conta bancária e não o histórico de sua conta, 

se enviou a sócios ou a terceiros seu dinheiro e chegar na porta da prefeitura para pedir 

subsídios, sendo por isso que oficializou aquele ministério. Informou que esse enviou 

documento à Prefeita Municipal com algumas recomendações. Citou que infelizmente 
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dentro desta Casa existe vereador que falava que não podia solicitar tais documentos, não 

sendo competência deste Legislativo, considerando ser uma mentira desmascarada, em 

função da manifestação feita através do Ministério Público, na pessoa do promotor. 

Lembrou que é obrigação do poder concedente fiscalizar a concessionária em todos os 

aspectos, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros, função essa que a 

prefeitura não efetuou, nunca havendo uma auditoria, não tendo contratado, mesmo tendo 

à seu dispor muito profissional competente. Declatou que esta Casa de Leis poderia 

fiscalizar, por isso abriu-se uma CPI, da qual também seus membros não fizeram. Colocou 

que o Ministério Público do Estado do Paraná, por seu órgão de execução signatário, 

recomenda administrativamente à prefeita municipal que não efetue novo repasse de 

valores à VCG sem antes efetuar uma auditoria na situação financeira da concessionária, 

apurando os valores efetivamente arrecadados desde o início do contrato e a destinação 

dada a eles, inclusive com análise dos extratos das contas, especialmente os repasses feitos 

para terceiros a partir desta conta. Se houver pedido de reajuste, ressaltou que esse seja 

precedido de auditoria que analise a integralidade da conta da concessionária e de seus 

sócios, solicitando apoio dos órgãos públicos. Finalizou dizendo que não precisaria nada 

disso se a CPI tivesse feito seu trabalho. VEREADOR JULIO KÜLLER: Criticou as 

acusações que ocorrem a nível deste Poder Legislativo, dizendo ser ruim para a imagem 

dos parlamentares, citando que a impressão que dá é que somente um vereador trabalha. 

Ficou feliz ao ser informado que foi encaminhado pela assessoria do Vereador Geraldo 

Stocco, vindo de encontro ao que a CPI já está fazendo, no dia 10/10/2021 realizando 

encaminhamento à Prefeita, dizendo da contrariedade desta comissão que a prefeitura 

repassasse qualquer tipo de verba à VCG e nesse final de semana o Presidente da mesma 

Leandro Bianco foi até o MP e fez esse pedido para que a auditoria do Tribunal de Contas 

pudesse encaminhar e solicitar à Prefeita Elizabeth Schimidt para que tivessem reais 

conhecimento de tudo o que tem a VCG. Disse que tiveram bastante tempo para solicitar 

isso e agora fica uma troca de acusações, algo ruim para a Casa de Leis. Destacou que o 

Ministério Público pensa exatamente aquilo que são os apontamentos dos membros da 

CPI. O Vereador Celso Cieslak em aparte, ressaltou ser quatro as CPIS que tramitaram 

nesta Casa, não tendo nenhuma trazido algo que a empresa devesse, tendo ficado seis 

meses na AMTT - Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes, dizendo que na mesma 

nada foi solicitado a nível de integralização à Prefeitura Municipal, sem ter passado pela 

justiça, onde foi contrário, por entender que a empresa deve se manter com recurso 

próprio, com caixa suficiente para quando passar por essa dificuldade. Lembrou que a 

empresa chegou uma época em que o TC recomendou à prefeitura que estava ganhando 

muito mais que o limite, cobrando onde está esse dinheiro que arrecadaram, que deveria 

ter um caixa que não aconteceu. Também em aparte, o Vereador Leandro Bianco, citou 

que o vereador que antecedeu o orador que está com a palavra, repetiu tudo o que falou 

na última sessão,  que nunca houve auditoria,  já foi feito esse pedido, somente lembrou 

que o mesmo não disse se o MP acatou a solicitação de quebra do sigilo, bancário e fiscal 
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dos sócios e das empresas associadas. Destacou ainda, que o referido vereador tem algo 

pessoal contra os membros da CPI, por isso ao invés de atacar a VCG os ataca. 

Parabenizou a Vereadora Joce Canto que propôs a criação de uma CEI DA SAÚDE nesta 

Casa sem ter sido eleita a presidenta, e em nenhum momento choramingou, reclamando 

por ter ficado de fora. Julio encerrou a discussão, dizendo ser o momento de darem as 

mãos, lutando pelo objetivo comum, com pessoas que mais sofrem. Também parabenizou 

aos vereadores Joce Canto e Leandro Bianco pelas ambulâncias destinadas à Ponta Grossa, 

por parte de seus deputados correligionários, através de empenho e dedicação desta Casa 

de Leis, dizendo que em saúde nunca se pode dizer que existem custos, mas investimentos 

na vida das pessoas, não justificando fazer cortes no orçamento para reduzir benefícios 

das pessoas que já estão sofrendo. Informou que tem reunião agendada na data posterior, 

para tratar sobre transportes das pessoas que fazem TFD - tratamento Fora do Domicílio, 

esperando que se reveja essa questão, podendo dar de volta aos mesmos esse transporte. 

Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, deu-se início à ORDEM DO DIA - EM 

SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 312/20 (Vereador Geraldo Stocco), 

promove alteração na Lei nº 4.841, de 18/12/1992, que define o sistema viário básico do 

Município de Ponta Grossa, conforme especifica: 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, Josi do Coletivo, Julio Küller, 

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

da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 191/21 (Poder Executivo), dispõe 

sobre a Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal de Ponta Grossa: 

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, 

Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica 

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 

194/21 (Poder Executivo), dispõe sobre a Secretaria Municipal da Família e 

Desenvolvimento Social, 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, Josi do Coletivo, Julio Küller, 

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

da votação do Vereador Dr. Zeca. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 

241/20 (Vereador Geraldo Stocco), institui no Calendário Oficial de Eventos do 

Município de Ponta Grossa, o evento "Jogos Inter Atléticas de Ponta Grossa": 

APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, ficando registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 10/21 (Vereador Dr. Erick Camargo), promove 
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alterações na Lei nº 3.573, de 15/08/1983, que dispõe sobre o Sistema de Estacionamento 

Regulamentado - ESTAR: RETIRADO PARA VISTAS, por um dia, através de 

solicitação do Vereador Celso Cieslak, cujo requerimento de retirada recebeu votos 

contrários dos Vereadores Ede Pimentel e Geraldo Stocco, ficando ainda registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 104/21 

(Vereador Julio Küller), dispõe sobre a proibição da comercialização do cobre, alumínio 

e assemelhados sem origem no Município de Ponta Grossa e dá outras providências: 

APROVADO, nos termos 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, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico 

e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Dr. Zeca. 

PROJETO DE LEI Nº 233/21 (Vereador Felipe Passos), denomina de SÃO PADRE PIO 

a Travessa nº 03, localizada entre as Ruas Paschoal Carlos Magno e Jacob Zardo, Bairro 

Estrela, nesta cidade: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da votação 

do Vereador Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 238/21 (Vereador Divo), promove alteração 

na Lei nº 7.570, de 11/05/2004, conforme especifica: 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, Josi do Coletivo, Julio Küller, 

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

da votação do Vereador Dr. Zeca. Manifestando-se em Questão de Ordem, o Vereador 

Julio Küller solicitou para se ausentar da presente sessão, em razão de compromisso 

assumido, pedindo ainda ao Senhor Presidente a inclusão na Ordem do Dia da próxima 

sessão o Projeto de Lei nº 100/21. Colocado em discussão e votação, foi aprovado seu 

pedido, ficando autorizado a se ausentar da sessão a partir desse momento. O Vereador 

Celso Cieslak solicitou a inserção para votação na próxima sessão, do Projeto de Lei nº 

145/21. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 569/21, do 

Vereador Divo; 570, 578/21, do Vereador Felipe Passos; 571/21, do Vereador Leandro 

Bianco; 572, 573, 574/21, do Vereador Dr. Erick; 575/21, do Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno; 577, 579/21, do Vereador Geraldo Stocco, ficando registrada as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Julio Küller e Dr. Zeca. Foram aprovados os 

pedidos de justificativa de ausência dos Vereadores Izaias Salustiano à Moção nº 570/21 

e Paulo Balansin, às Moções nºs 570, 573, 577/21. Foi RETIRADA a Moção nº 576/21. 

AINDA EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Indicações nºs 1649, 

1650/21, dos Vereadores Divo e Izaias Salustiano; 1651/21, do Vereador Jairton da 

Farmácia; 1652/21, do Vereador Paulo Balansin; 1653/21, do Vereador Leandro Bianco; 

1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659/21, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 1660, 

1662/21, da Vereadora Joce Canto; 1661/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 1663/21, do 
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Vereador Felipe Passos; 1664, 1665/21, do Vereador Divo. Ficam registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Julio Küller e Dr. Zeca. Foi ainda aprovado o 

pedido do Vereador Paulo Balansin, ficando justificada sua ausência nas votações das 

Indicações em tela. Finda a votação da Ordem do Dia, manifestaram-se em Questão de 

Ordem os Vereadores Filipe Chociai, para informar a respeito da realização de audiência 

da CEI REFERENTE AO RELATÓRIO PRODUZIDO PELA TERCEIRA REGIONAL 

DE SAÚDE, na quinta-feira, dia onze do mês em curso, a partir das quatorze horas, no 

Plenário desta Casa de Leis, com a presença de diretoras da UPA SANTANA, sendo 

transmitido via internet, porém convidou aos vereadores e vereadoras que desejassem 

acompanhar pessoalmente. Pastor Ezequiel Bueno, para cumprimentar a presença da 

militante de seu partido, Avante, Luiza, prestigiando os trabalhos da sessão. 

Manifestaram-se durante o PEQUENO EXPEDIENTE: VEREADOR EDE PIMENTEL, 

para relatar com tristeza e revolta o que acontece com cidadãos da UPA SANTANA, 

falando que estão desde quinta-feira correndo com a Dona Sirlei, 49 anos, com depressão 

profunda, não conseguindo se alimentar, nem falar, com trinta e cinco quilos, tendo 

procurado por cinco vezes aquela unidade, a qual, após ser medicada foi encaminhada 

para sua casa. Procurando o CAPS para receber tratamento de sua depressão, disse que 

essa cidadã não recebe atendimento sem estar em melhor condição de saúde. Nesse sentido 

informou haver ligado para o Secretário de Saúde, não sendo atendido pelo mesmo, 

enquanto a referida cidadã simplesmente está em sua casa, sofrendo convulsões de tanta 

fraqueza. Informou que levará esse caso ao Ministério Público para tentar resolver, 

considerando inadmissível o que está acontecendo. Passando a palavra ao Vereador Izaias 

Salustiano, esse somou, dizendo entender que a prefeita não sabe o que está acontecendo 

na cidade em termos de saúde, do contrário, teria tomado providências. Comentou a 

respeito do Hospital da Criança que foi cedido à UEPG com o propósito de melhorar a 

saúde da população infantil necessitada, nada tendo acontecido, comprometendo ainda 

mais o sistema do Município que já é carregado. Disse ser uma brincadeira o que o Estado 

está fazendo com a saúde da população de Ponta Grossa, tudo com conivência do poder 

municipal que não busca uma solução definitiva. À questão da retirada do transporte de 

veículos especiais para as pessoas necessitadas, disse que isso é negar acesso à saúde e 

dignidade. Citou ainda ter caso mais grave: do oxigênio que não foi resolvido, tendo 

recebido comunicado do Chefe da Terceira Regional de Saúde não haver previsão para 

ser solucionado. VEREADORA JOSI DO COLETIVO, para comentar sobre 

requerimento elaborado enquanto mandato coletivo à prefeita municipal, quanto a 

condição de acessibilidade nas escolas municipais, obtendo como informação de que 

quatro escolas e dezesseis CMEIS não possuem banheiros adaptados para pessoas com 

deficiência, considerando grave e sério. Entendendo essa necessidade, disse que hoje 

encaminharam indicação à Prefeitura para que se providenciem as reformas necessárias, 

visando a garantia desse direito previsto em lei. Passou a palavra à Vereadora Joce Canto, 

pelo Bloco de Oposição, a qual se somou à palavra do Vereador Ede Pimentel, quanto aos 
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casos da UPA SANTANA, dizendo que também recebe reclamações idênticas, muitas 

vezes se sentindo impotente. O que a deixa preocupada é quando recebem na CEI DA 

SAÚDE respostas, na oportunidade em que convidam os auditores da Terceira Regional 

para virem prestar esclarecimentos, os quais falam simplesmente que não comparecerão, 

por orientação da sua chefia, percebendo que na auditoria que foi feita pelos técnicos, 

existem coisas graves, questionando: o que a chefia da Terceira Regional tem a esconder? 

Porque não liberou os auditores para vir na CEI DA SAÚDE? Qual a gravidade disso? 

Informou que a Comissão Permanente de Direitos Humanos elaborou convocação aos 

auditores e mais uma vez o Chefe da Terceira Regional, Senhor Robson Xavier enviou 

comunicado à esta Casa, dizendo que não houve tempo hábil para que pudessem estar 

nesta Casa. Meia hora depois do dia da convocação, responde à presidente da referida CEI, 

que teria de enviar convocação ao Secretário de Saúde, Sr. Beto Preto e ainda envia um 

segundo ofício que por uma questão de pandemia era para encaminhar perguntas que 

responderia de forma escrita. Já fez denúncia ao Ministério Público Federal, a qual foi 

aceita e está sendo investigada. Concluiu dizendo que não irá prevaricar, irá arrumar todos 

os mecanismos para investigar a UPA SANTANA e Hospital Municipal Amadeu Puppi, 

todos os contratos, ponto por ponto. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor 

Presidente encerrou a presente sessão, convocando a próxima para o dia dezessete do mês 

em curso, quarta-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia será 

publicada no Diário Oficial do Município, além de estar à disposição via rede de 

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

presente Ata, a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores 

presentes. Sala das Sessões, em dez de novembro de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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