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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 24/11/2021 

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) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Cita Colossense 3:15, comenta que 

tudo que tem pautado em fazer tem buscado se inteirar e buscado orientação, comenta que o mais importante 

nas decisões é a paz nos corações, comenta que a Unidade de Saúde Sady Macedo da Silveira está atendendo 

de segunda a sexta das 17 às 22 horas as crianças e nos sábados das 13 às 19 horas, comenta ter visto 

manifestação da mães preocupadas com a consulta das crianças, comenta que toda transição causa preocupação 

até que tudo se adeque, comenta que visitou essa instalação nova e que isso irá desafogar o atendimento das 

crianças, comenta que tem conversado sobre isso cm a prefeita, agradece pela oportunidade de receber a 

Doutora Sandra Regina Galinea Bastos que venho receber moção de aplausos, comenta que Sandra é uma 

mulher que cuida das mulheres, que recebeu a Doutora Titular da Nona Promotoria de Ponta Grossa que 

tambem recebeu moção de aplauso, comenta ter trazido mulheres que fazem diferença na sociedade. 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Relata sobre as Emendas as quais fez destinação, agradece a parceria 

com outros vereadores para realizar obras, agradece ao vereador Filipe Chociai (PV), pela parceria a qual 

destinaram 500 mil reais para a reforça da Unidade de Saúde João de Deus do San Martin, e que isso 

possibilitará o atendimento da região que cresceu muito, agradece ao vereador Daniel Milla (PSD), que juntos 

estão destinando recurso para a construção de complexo esportivo no Santa Terezinha, comenta também estar 

destinando recurso para a construção de um Poço Artesiano na comunidade dos Antunes em Itaiacoca onde já 

há o poço mas não há rede de distribuição, e essas verbas possibilitarão a distribuição de agua na região, que 
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destinou recursos para a reforma de Unidades de Saúde, manutenção de Unidades de Saúde do Santa Paula e 

do Santa Terezinha, comenta ter destinado recursos para que se unam a verbas dos deputados para a Unidade 

de Saúde Antônio Saliba no Sabiá, agradece aos vereadores  que destinaram partes de emendas para saúde, que 

isso demonstra a preocupação da casa com a saúde do município que é a demanda mais importante atualmente, 

destaca que essa verbas não passam pelas mão dos vereadores que apenas indicam os destinos desses recursos, 

concede parte a vereadora Joce Canto (PSC), a qual o parabeniza pelas indicações, e a importância da reabertura 

da unidade Antônio Saliba, com a palavra novamente o vereador Dr. Erick (PSDB), ao meio ambiente destaca 

trabalho do secretário André Pitela que tem feito reflorestamento na cidade e em breve haverá plano de 

arborização, comenta sobre legislação de incentivo ao plantio de arvores nativas que já est em vigor, que já se 

pode ver arvores nativas plantadas na cidade, comenta que está destinando moção de apelo a prefeitura 

municipal para que faça abertura de um concurso público para a contratação de novos fiscais do meio ambiente, 

que atualmente há apenas um fiscal do meio ambiente responsável pela fiscalização de todo o município e é 

muita demanda, solicitou concurso público para operador de retroescavadeira e trator, que há apenas um no 

município e as estradas rurais dependem muito de manutenção, comenta que tem feito muitas denúncias a 

crimes ambientais na cidade e tem ouvido falar muito em grilagem na Amazônia que é apropriação ilícita de 

terras públicas e que há algumas pessoa mal intencionadas que se apropriam de áreas de preservação e as 

destroem que já tem algumas denúncias na justiça para que seja investigada, lamenta sobre atitude do governo 

do Estado que  está construindo pequenas hidrelétricas na cidade o que vem causando impacto ambiental, 

principalmente a mata ciliar e vegetações nativas, comenta que o pais tem potencial para energia eólica e solar 

e os governos se preocupam com energia hidroelétrica, enquanto passamos por uma escassez de agua resultado 

de um desmatamento irresponsável, comenta que antes de construir hidrelétricas seria  importante 

reflorestamento, e que deveria pensar em outras fontes de energia, que se a Europa tivesse o potencial 

energético do pais estariam felizes, reforça apelo para que  o governo estadual  para que pense em alternativas 

para energia limpa, comenta tambem estar redigindo junto ao vereador Pastor Ezequiel Bueno (AVANTE), 

projeto de lei que visa a desburocratização para eventos filantrópicos, que há muita burocracia para se dar 

marmitas a moradores de rua por exemplo, comenta evento da comunidade Shalon que tiveram de pagar mais 

de 1mil reais de taxas, e ficaram sendo indo de um lado a outro pela burocracia, que o projeto vem a facilitar 

ações de instituições filantrópicas. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Comenta que ontem fez visita a UPA Santana, que tem 

recebido denúncias de demora no atendimento durante as madrugadas, que foram bem atendidas e concluíram 

que na UPA Santana entram muitos pacientes e saem poucos, que a central de leitos não absorvem a demanda, 

comenta que as vagas de psiquiatrias que com a pandemia aumentou a demanda e o estado não aumentou as 

vagas, e há poucos profissionais o que causa lotação, concluiu que a atenção primaria reduz a procura pelo 

pronto atendimento, que é necessário lutar pelas UBS que muitos vereadores encaminharam emendas para 

reformas e ampliação, que tambem encaminhou para ampliação da UBS da Vila Real, que não possui sala de 

espera, sala de vacinação e a farmácia é minúscula, comenta que as agentes fazem um trabalho fantástico, mas 

não adianta sua luta pois há UBS negligenciadas no município e que sem a atenção primaria sempre ira 

“estourar” na UPAs, que possuem responsabilidade enquanto vereadores de arrumar a casa e de cobrar, que se 

propõe a conhecer a realidade de cada unidade de saúde para saber o que está acontecendo na atenção primaria 

que é o que está afunilando o gargalo das UPAs, comenta que nenhum denunciante denunciou o mal 

atendimento, que o problema é haver muitos pacientes, comenta que se deve saber de quem cobrar e se falta 

vagas pede ao governo do Estado para rever a questão da Central de Leitos, concede pare a vereadora Joce 

Canto (PSC), reforça a necessidade de se rever a atenção básica, que o que está ocorrendo na Unidade do 

Borato, que as pessoas estão reclamando muito, que são dois médicos que atende na unidade, que o pessoal vai 

de manhã retirar a senha para ser atendido e são informados que devem voltar depois do almoço para serem 

atendidos, os médicos fazem 16 atendimentos por dia, e quem não consegue precisa voltar no outro dia, e que 

se precisa realmente de atendimento ou volta outro dia ou se dirigir para uma das UPAs, comenta que é difícil 

orientar a  população e que a situação do município é grave, comenta que as UPAs estão sobrecarregadas por 

que as Unidades Básicas possuem poucos atendimentos, que uma Unidade como a do Borato que possui dois 

médicos realiza 16 atendimentos e tem unidade que só tem 1 medico, que a unidade de saúde do Borato está 
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sobrecarregada o que sobrecarrega as UPAs, com a palavra novamente a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), 

comenta que enviou emenda para a população do Borato, reforça que não será resolvido nenhum problema da 

UPA se não ampliar o horário de atendimento das UBS, e melhorar os recursos físicos e humanos, que não há 

como exigir atendimento digno da UPA sem olha =r a atenção primaria da saúde. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB):Comenta que fica feliz em verificar o cuidado dos vereadores para 

a saúde, comenta que a Associação Comercial os criticou com relação a essas emendas impositiva =s mas não 

se preocupou com a aplicação, que o Posto de Saúde Antônio Saliba que estava a um ano e meio sem 

funcionamento que graças a emendas dos vereadores, poderá velo funcionando novamente, que esse é um 

desejo da Casa de Leis, se não os moradores teriam de esperar ainda mais pelo atendimento, comenta que nas 

emendas destinou 125 mil reais para alguns postos de saúde, comenta que junto ao vereador Léo Farmacêutico 

(PV), estão fazendo com que o Posto dos Sete Saltos de Baixo volte a funcionar, que destinou 100 mil reais 

para o setor de órteses e próteses, que há dificuldades com relação a camas hospitalares, alimentação por sonda 

entre outras coisas que saem de lá, que investiu 40 mil reais no Centro de Saúde da Mulher, que é referência 

no atendimento da mulher, comenta que destinou 40 mil reais para aquisição de veículo para o Setor de Saúde 

Escolar, que busca crianças nas escolas com problemas de oftalmologia, fonoaudiologia, autismo, e traz para 

o tratamento, reforça parabenização por preocupação com relação a saúde e com outras necessidades que o 

município tem, comenta que os vereadores sabe onde estão os problemas, comenta problemas nos Postos de 

Saúde do município e que o problema resulta nas UPAs, que a câmara mostra a preocupação que se tem com 

a falta de investimento nas unidades básicas e que tem trabalhado com relação a isso, que a UPA Santana está 

extrapolando no número de atendimentos, que com menos pacientes seriam melhores atendimentos, pois o 

serviço está ruim pela demora de consulta, comenta sobre a dificuldade da ala de psiquiatria, comenta que deve 

se cobrar que o Estado abra vagas, que o Estado justificava com o covid-19 que ocupava os leitos mas agora 

não tem mais e que os vereadores devem fazer os apontamentos e cobrar, comenta que as emendas 122 mil 

reais entre postos artesianos, bombas para agua e encanamentos para Caçador, Antunes, Tabuleiro, Vila Jamil, 

comenta que também encaminhou 105 mil reais para parques e Academias ao ar livre em locais onde não 

existem além de outros investimentos que fará, comenta sobre pessoa que estão abandonadas, que a praça do 

antigo Ponto Azul está intransitável por pessoas dependentes de drogas, álcool ou pessoas em situação de rua, 

e o governo deve abrir os olhos para isso, e não há condições de andar a e o município deve tomar uma 

providência, que ficam lá pois fica mais fácil pôr as pessoa levarem alimentação, mas é necessário um caminho 

para poderem sair e isso deve ser fornecido pela Fundação da Assistência Social, comenta que irá estudar o 

que pode ser feito por essas pessoas em situação de rua, comenta sobre o abandono de animais das ruas de 

Ponta Grossa, principalmente equinos, que é uma vergonha não lidar com isso, e ver os cavalos nas ruas se 

alienando de grama e agua suja, sugere que se terceirizasse o setor de zoonoses da cidade, que custaria menos 

e seria mais eficaz se houvesse terceirização dessa parte no município de Ponta Grossa, que irá se aprofundar 

nesse assunto para que possa ter uma luz no fim do túnel, que a população de cachorros cresce, e agora gatos 

e animais de grande porte, que há pouco investimento nos setor de zoonoses então que se terceirize, que o 

assunto merece atenção. 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB):Ausente. 

VEREADOR LÉO FARMACEUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Concede a palavra ao vereador Daniel Milla (PSD), comenta que há 

uma lei Estadual que ampara os animais comunitários, e que hoje ocorreu que uma pessoa muito conhecida na 

cidade de Ponta Grossa, que esse cidadão o procurou  e mostrou um vídeo de situação em que o município de 

Ponta Grossa através de dois funcionários recolheu três animais que estavam na frente de sua residência 

alegando maus tratos, que não foram muito corte e acabou havendo uma discussão entre as partes  e o mesmo 

trouxe que denúncias ocorrem cotidianamente e que as vezes ocorrem denúncias por maldade, como briga de 

vizinhos, o mesmo trouxe um comunicado da XII Promotoria de Justiça da Comarca de Ponta Grossa relatando 

que o próprio promotor de justiça esteve no local e não constatou maus tratos aos animais que se encontram, o 

fato que a zoonose foi e recolheu os animais, e que nessa situação a comunidade que é responsável pelo animal, 

que se não há justificativa para o recolhimento do animal não pode ser feito o recolhimento dos animais, 



 

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

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

questiona o motivo que levou primeiramente pelo ato de falta de respeito que o cidadão teve quando foi 

carregado seus animais e a justificativa que até o momento não houve, para que isso não ocorra com outras 

pessoa pede resposta pelo caso ocorrido no dia de hoje, com a palavra novamente a vereadora Joce Canto 

(PSC), comenta que  foi publicado uma notícia no Portal PG Transparente, é uma denúncia sobre 3 mil doses 

de vacina que teriam sido vencidas e não teriam sido aplicadas na população, que a SESA informou que não  

houve registro no sistema e que não foi comunicado sobre a Terceira Regional de Saúde sobre esse fato, sabe-

se que após terem sido descongeladas as vacinas teriam o prazo de 31 dias para serem aplicadas e após esse 

fato a própria Terceira Regional de Saúde informou que as doses que estivessem próximas ao vencimento 

poderiam ser aplicadas em outros públicos além do público alvo, comenta que o município de Ipiranga teria 

aplicado essa doses vencidas na população e que agora estão chamando a população para aplicar uma nova 

dose válida, que a Fundação Municipal de Saúde se pronunciou dizendo que está conduzindo um processo 

administrativo para averiguar a situação a SESA  informou que desconhece formalmente os fatos mas não 

negou os fatos sobre essas 3 mil doses  perdidas em Ponta Grossa, comenta que a Deputada Mabel fez um 

pedido de informações a SESA e uma denúncia ao Ministério Público Estadual para que sejam apuradas essas 

denúncias pois precisa-se tomar providencias, que a Terceira Regional de Saúde tem sido alvo de denúncia nos 

últimos dois anos, questiona o que se esperar de alguém que indicado dos politiqueiros da cidade, comenta ter 

recebendo reclamações dos municípios  sobre o trabalho na Regional, pede providencias e que se apure esses 

casos, comenta que protocolou requerimento a prefeita a respeito dessas 3 mil doses, pois j=há pessoas que não 

conseguem agendar a vacina, e agora foram perdidas 3 mil doses e que precisa saber quem foram os 

responsáveis por perder essas três mil doses, que é necessario responsabilizá-los, reforça que a Deputada Mabel 

já fez a denúncia e agora precisa-se saber quem foi o responsável, comenta que se está falando de vidas, 

parabeniza a imprensa da cidade que trouxe esse caso a tona, pois se não, não se saberia sobre a perda dessas 

doses. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta sobre as emendas impositivas e considera  um 

avanço, que as moções e indicações normalmente não são atendidos, e que os vereadores sabem o que a 

população precisa, comenta que a saúde precisa de investimento, comenta que destinou 290 mil reais para zerar 

consultas de pessoas que estão aguardando pelo atendimento especializado, para auxiliar o tratamento dessas 

pessoas, comenta sobre as dificuldades dos Distritos, e que destinou 30 mil reais para a Vila Jamil para auxiliar 

na construção da rede de distribuição, e tambem 230 mil reais para a Vila Santa Cruz onde há poço perfurado 

mas  sem operação, e tambem para a região do Tabuleiro e da vila Rural que atendera muitas famílias e precisa 

de investimentos. Comenta sobre o atendimento Materno/Infantil, que houve protestos na frente da Câmara 

Municipal solicitando que se tome providencias e que é bom que o governo se atente para isso e que realmente 

tome as providencias, providencias no sentido de viabilizar que seja retomado o atendimento rapidamente, 

comenta que deve-se se preocupar com o hospital da criança, que foi doado com o objetivo de continuar e 

ampliar o atendimento e não está acontecendo isso, que há uma responsabilidade implícita pois o projeto de lei 

aprovado prevê que no caso do não cumprimento das obrigações assumidas a revogação, ou seja voltar ao 

patrimônio do município o hospital da criança, que é necessario que se tome providencias imediatas. Comenta 

sobre o projeto 191/2021 que será votado, comenta que votou favoravelmente toda a matéria administrativa 

posta pelo governo por entender que a reforma administrativa é competência do Poder Executivo, entretanto a 

extinção da AMTT é um grande equívoco, que as justificativas postas não justificam e que há algo por trás o 

projeto de lei e que vira a tona, acredita que o projeto de lei será um retrocesso na cidade, e a gestão ficara 

marcada por extinguir uma importante Autarquia, na contra mão com a busca da especialidade para obter 

melhores resultados, que tem acontecido em todo o pais, comenta que a guarda municipal recebeu muitos 

investimentos, comenta que todos poderão desempenhar suas funções mas não encontra ninguém capaz de 

compactuar com essas ações que estão sendo feita, comenta que poderia esperar o contrato do transporte 

coletivo para ser analisado e posteriormente poderia ser tratado esse tema, reforça entender que o que 

pretendem trazer para a administração direta o dinheiro que a AMTT arrecada, comenta que continuará votando 

contrariamente o projeto por ter a convicção que não é o melhor para o município, comenta que a prefeita tem 

o poder mas possuem o poder de votar de acordo com a consciência, declara solidariedade aos servidores que 

estão em situação d e vulnerabilidade sem saber o que farão amanhã, e que prestam um excelente trabalho em 
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favor da comunidade de Ponta Grossa, comenta esperar que a administração abra uma sindicância para apurar 

as irregularidades apontadas em relação a cúpula administrativa da AMTT nos últimos anos. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 24/11/2021 -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 314/2021: 

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

providências. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 192/2021: 

Cria a Agência de Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa. 
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Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis – Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 193/2021: 

Cria a Secretaria Municipal de Cultura. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 195/2021: 

Extingue a Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, atribui o serviço de fiscalização do trânsito e do 

Estar para a Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública e o serviço de fiscalização do transporte 

coletivo e individual de passageiros para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento. 

Votação Nominal – Aprovado – 13 Votos Favoráveis – 5 Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR DIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 280/2021: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor MARIO CEZAR MARTINEZ FILHO. 

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

 

_________________________________________________________________________ 
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DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 296/2021: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.514.365,72, e dá outras 

providências. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO 

Projeto de Lei Ordinária nº 297/2021: 

Promove alterações na Lei nº 7.170, de 05/05/2003, conforme especifica. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR PAULO BALANSIN 

Projeto de Lei Ordinária nº 201/2021: 

Denomina de JOÃO DOMINGOS DALLES CARBONAR, a Rua nº 13 do Loteamento ECO PARK Pilão de 

Pedra, Bairro Neves, nesta cidade. 

  

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

Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

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

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

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 295/2021: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 407.000,00, e dá outras 

providências. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

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

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 611/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a João Carlos Loezer, aluno do 4º ano da Escola Municipal Zanoni Rogoski, por ter atingido a 

pontuação máxima, ficando em primeiro lugar na classificação geral na 16ª edição nacional da Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), realizada no mês de outubro de 2021.  

  

Nº 612/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Professora da Escola Municipal Zanoni Rogoski, Sra. Indianara Popovski Almeida, pelo trabalho 

realizado, mormente considerando a excelente classificação obtida pelo seu aluno, João Carlos Loezer, do 4º 
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ano, atingiu a pontuação máxima, ficando em primeiro lugar na classificação geral na 16ª edição nacional da 

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), realizada no mês de outubro de 2021. 

  

Nº 613/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida aos professores e funcionários da Escola Municipal Zanoni Rogoski, na pessoa de Rosangela Oliveira 

Vaz, Diretora da unidade de ensino, pelo trabalho realizado, mormente considerando a excelente classificação 

obtida pelos alunos na 16ª edição nacional da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

(OBMEP), realizada no mês de outubro de 2021. 

  

Nº 614/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Everson Martinkoski, gerente da Call Farma na região de Oficinas recém inaugurada, estendida a 

todos os colaboradores, por acreditarem em nosso município, investindo e gerando empregos. 

  

Nº 615/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Jean Sidney Betim, pelo  exemplo de superação, enfrentando as diversidades físicas e conquistando 

espaço na sociedade. 

  

Nº 616/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao professor Daniel Rodrigo Délo, por fazer a diferença na vida dos seus alunos e na de 

todos nós. 

  

Nº 617/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada aos Engenheiros do Departamento de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 

pelo papel fundamental que desempenham no desenvolvimento de nossa cidade.  
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Nº 618/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao SOLDADO QPM JONATAM VASELECHEN, SOLDADO QPM ALESSON CORREA, e ao 3° 

Sargento QPM JOÃO AMARILDO MACHADO, pela bravura nas ações realizadas em defesa da comunidade. 

  

Nº 619/2021 do Vereador DR. ERICK 

A ser encaminhada ao Doutor Leandro Zardo, devido aos  serviços prestados como médico na cidade de Ponta 

Grossa. 

  

Nº 620/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao artista plástico Saulo Pfeiffer, por representar a nossa cidade de maneira tão bela em 

suas obras.  

  

Nº 621/2021 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas 

administrativas a fim de que seja providenciada a volta da sala de vacinas da UBS Louis Charles Buron. 

Total de Moções Aprovadas – 11 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 3 

Vereador Leandro Bianco (AVANTE) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 5 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1716/2021 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 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção da calçada em frente a 

Unidade de Saúde Cyro de Lima Garcia- Bairro Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 1717/2021 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 Patrolamento e Cascalhamento por 

toda as Ruas da Vila San Martim, Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 1718/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando um estudo, de modo urgente, para instalação de 

redutores de velocidade em forma de radares na BR 376, do viaduto próximo a Empresa Heineken até o viaduto 

da Souza Naves. 

  

Nº 1719/2021 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento do Desvio Ribas, Distrito Industrial.   

  

Nº 1720/2021 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 melhorias na Rua Itaguage, em frente 

ao nº33. 

  

Nº 1721/2021 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 a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

intensificação do patrulhamento da Guarda Municipal na região da Palmeirinha. 
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Nº 1722/2021 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 a colocação de lombada ou redutor 

de velocidade na avenida antônio Saad enfrente ao numero 377 no Santa Mônica. 

  

Nº 1723/2021 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 a colocação de lombada ou redutor 

de velocidade na Rua Seon, próximo ao mercado Ferreira no Bairro Santa Mônica. 

  

Nº 1724/2021 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 quanto manutenção e reparos do Campo de 

Esportes no Santa Barbara. 

  

Nº 1725/2021 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 quanto aos caminhões que trafegam no Santa 

Barbara, que vem ocasionando diversos transtornos nas vias. 

  

Nº 1726/2021 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 quanto o encanamento de água na Rua Bento 

Mossurunga, Sabará. 

  

Nº 1727/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento e a Colocação de 

fresado, ou o asfaltamento da Rua Bandeirantes trecho entre a rua Cristiano Justos Júnior, em frente ao n°640, 

na Palmeirinha.  

  

Nº 1728/2021 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 a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

instalação de redutor de velocidade na rua Engenheiro Beltrão, nas proximidades do nº. 856 - Vila Cipa. 

  

Nº 1729/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para estudos de implantação de mecanismos para 

redução de velocidade de veículos, sejam eles radares, lombadas, tachões ou quaisquer mecanismos 

apropriados, para a Rua Fagundes Varela, entre os trechos das Ruas Zacarias de Góes e Vasconcelos e Campos 

Sales. 

  

  

Nº 1730/2021 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 a limpeza de terrenos ao lado da prefeitura 

que está sendo criadouro de escorpiões. 

  

Nº 1731/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para restabelecimento das linhas de ônibus dos 

itinerários Ronda Via Peixoto e Ronda via Antunes Duarte, passando pela rua Abib Jorge Abib, esta para 

sábados, domingos e feriados. 
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Nº 1732/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para conserto de passeio público e calçada, este 

localizado á Rua Coronel Dulcídio com a Rua Nestor Guimarães, no centro da cidade. 

  

Nº 1733/2021 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 colocação de lombada elevada ou 

uma rotatória na Rua Alameda Nabuco de Araújo, em frente ao  portão de entrada do Colégio Agrícola, Bairro 

Uvaranas, nesta cidade. 

Total de Indicações Aprovadas – 18 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 3 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 4 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 3 
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_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 23 de novembro de 2.021. 
  
  

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

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL):Implora  a prefeita transfira para a Secretaria do Meio 

Ambiente de forma urgente a causa animal, as questões de castrações, que a situação está caótica pelo número 

de animais que estão nascendo, morrendo sendo abandonados, e com a pandemia aumentaram os casos, que 

estão recebendo denúncias sobre não atenderem o telefone no número do CRAR, comenta que precisa solucionar 

essa  situação com urgencia, comenta que recebem mais de 10 ligações pedindo a doação de filhotes, que n~~ao 

existe mais tutores para tanta demanda, que não permitirá nenhum tipo de sugestão de eutanásia, mas do jeito 

que ta ficando é perigoso esse tipo de sugestão, comenta que irá denunciar pois os casos estão muit graves que 

as protetoras e ONGs ficaram desesperadas. 

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

niao=24/11/2021&tpReuniao=1&dsVerbete= 

ATA DA SEPTUAGÉXIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA VINTE E QUATRO DE 

NOVEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII LEGISLATURA) 

                                Aos vinte e quatro 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 os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad "Dr. 

Zeca" - Terceiro Secretário, com a ausência justificada do Vereador Ede Pimentel, 

presentes os Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divonsir Pereira Antunes - 

Divo, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, 

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

hora regimental, o Senhor Presidente 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 - 
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Mensagem nº 92/21 (Projeto de Lei nº 327/21), autoriza o Poder Executivo abrir um 

crédito adicional especial no valor de R$ 113.500,00, e dá outras providências. Mensagem 

nº 98/21 (Projeto de Lei nº 329/21), dispõe sobre alterações nos anexos da Lei nº 14.021, 

de 28/07/2021 e Lei nº 14.062, de 20/09/2021 conforme especifica. Of. nº 2656/21-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 352/21, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 

2589/21-GP, solicitando dilação do prazo para atendimento ao Requerimento nº 361/21, 

de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi 

aprovado. Of. nº 2591/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 356/21, de autoria da 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Of. nº 2598/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 370/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2603/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 362/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 

2606/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 365/21, de autoria do Vereador Felipe 

Passos. Of. nº 2607/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 366/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 2611/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 359/21, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 2621/21-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 364/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 2623/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 358/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. DO VEREADOR 

JAIRTON DA FARMÁCIA - Projeto de Lei nº 326/21, concede Título de Cidadã 

Benemérita de Ponta Grossa a Senhora SIMONE KAMINSKI OLIVEIRA. DO 

VEREADOR GERALDO STOCCO - Projeto de Lei nº 328/21, dispõe sobre a garantia 

da acessibilidade comunicativa à mulher com deficiência auditiva e/ou visual vítima de 

violência doméstica e familiar. DOS VEREADORES FELIPE PASSOS E LEANDRO 

BIANCO - Projeto de Lei nº 330/21, dispõe sobre a conversão de milhas e outros 

benefícios provenientes de passagens aéreas adquiridas com recursos públicos do Poder 

Legislativo e do Poder Executivo, para todos os Atletas e Paratletas do Município de Ponta 

Grossa, e dá outras providências. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 

622/21, a ser encaminhada ao artista plástico Emanuel Sansana, por representar a nossa 

cidade de maneira tão bela em suas obras. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - 

Moção de Apelo nº 623/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, 

para que Sua Excelência solicite as autoridades competentes para que seja feito com 

extrema urgência melhorias na Avenida tocantis na Vila Santa Bárbara  e também nas 

proximidades. Moção de Aplauso nº 624/21, dirigida à  Juliano Rosa  - Diretor de 

Programas e Projetos na Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa pelo trabalho 

desempenhado no serviço público. Moção de Aplauso nº 625/21, dirigida a Salgados e Cia 

, na pessoa de Antonio Rogério da Silva, por acreditar em nossa cidade e por investir em 

nosso município. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 626/21, à Exma. 

Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que articule 

junto aos órgãos competentes pela preservação do Parque Nacional dos Campos Gerais. 

DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 627/21, dirigida à Professora 

de História do Município de Ponta Grossa Sra. Isolde Maria Waldmann por conta da 
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publicação dos 15 (quinze) livros sobre a história dos bairros de Ponta Grossa. DO 

VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 628/21, dirigida a Fernanda 

Brustolin Rigoni, atleta de Judô, por representar Ponta Grossa desde 2016 no judô. DO 

VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 629/21, a ser encaminhada a Luciana 

Stremel, devido ao seu excelente serviço prestado como contadora. DO VEREADOR 

EDE PIMENTEL - Moção de Aplauso nº 630/21, dirigida ao Presidente do Olinda Sport 

Club, Ricardo Luiz Guandeline, pelos 99 anos de existência do Clube em nossa cidade de 

Ponta Grossa. DA VEREADORA JOSI DO COLETIVO - dirigida ao ilustrador THIAGO 

STANCIK e extensivo a toda equipe do Projeto Bonecas Terapia do Amor, pelo 

lançamento do livro Histórias da Boneca Cris. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - 

Requerimento nº 403/21, solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 100/21, de sua autoria. 

Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR EDE 

PIMENTEL - Requerimento nº 404/21, solicitando para que seja justificada a sua ausência 

na presente sessão (24/11/21) por motivos de saúde, devido ter realizado uma cirurgia 

médica de emergência. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Finda a 

leitura do Expediente, o Senhor Presidente anunciou a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA, Citou da Bíblia 

Sagrada Colossenses 315: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Disse que tudo 

o que tem pautado em fazer, tem buscado se inteirar, conversar e agido com interpretação 

jurídica. Através disso, comentou que pretende pautar suas decisões, onde o mais 

importante não são as guerras, mas a paz que está nos corações. Clamou para que a palavra 

de Deus possa trazer direcionamento, não somente aos que atuam nesta Casa, mas todas 

as pessoas nas áreas de suas vidas, considerando ser o mais importante, a paz naquilo que 

fazem. Apresentou boa notícia, informando que a Unidade de Saúde Sady Macedo Silveira 

está atendendo crianças de segunda a sexta-feira, das dezessete às vinte e duas horas e no 

sábado das treze às dezenove horas. Nesse sentido, relatou ter presenciado manifestação 

de mães na cidade a respeito da preocupação quanto a consulta das crianças, as quais desde 

o momento que Hospitalzinho não está recebendo, houve comoção muito grande. 

Referendou comentário do Vereador Léo Farmacêutico que toda mudança e transição 

causa preocupação até que tudo se adeque. Agradeceu pela oportunidade de estar na Casa 

honrando pessoas que fazem diferença na sociedade, onde acabou de receber a Dra. Sandra 

Regina Gallinea Bastos, tendo entregue a moção de aplauso nº 49/21 pelo reconhecimento 

à relevância de uma vida construída ao alicerce da abnegação, doação e amor. Ressaltou 

o seu cuidado às mulheres em estado sensível, tanto no pré-natal ou parto. Disse haver 

recebido também a Dra. Suzane Maria Carvalho do Prado, titular da IX Promotoria de 

Justiça de Ponta Grossa, pelos seus relevantes trabalhos desenvolvidos no município, 

tendo entregado Moção de Aplauso em reconhecimento desta Casa de Leis. VEREADOR 

DR. ERICK, para relatar as emendas que fez, em face da nova legislação de emendas 

impositivas, agradecendo primeiramente pela parceria que fez com outros vereadores para 

que obras sejam realizadas a fim de atender as demandas da comunidade, ao Vereador 
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Filipe Chociai, estando destinando juntos quinhentos mil reais para reforma da Unidade 

de Saúde João de Deus, no San Martin, frisando que aquela região cresceu muito, vindo 

em momento muito especial. Também comentou que juntamente com o Vereador Daniel 

Milla Fracarro, estão destinando recurso para a construção de complexo esportivo na 

região do Santa Terezinha, sendo demanda que de tempos a comunidade vem solicitando. 

Seguindo, informou que está destinando recursos para a instalação de rede de distribuição 

de água em poço já perfurado na comunidade dos Antunes em Itaiacoca,  dizendo que será 

possível desde então. Comunicou ainda, que está destinando parte dos recursos para 

reforma de unidades de saúde, manutenção das UBS do Santa Paula e Santa Terezinha, 

quanto à sua estrutura e parte para unirem-se às verbas dos deputados para reforma da 

Unidade de Saúde Antônio Saliba, no Parque do Sabiá, destacando a atuação da Vereadora 

Joce Canto que está destinando quantidade generosa para reforma do mesmo. Agradeceu 

nesse sentido à mesma e aos deputados Alexandre Amaro e Subtenente Everton que já 

confirmaram as suas emendas nesse sentido. Agradeceu a cada um dos vereadores que 

destinaram parte de suas emendas à saúde, contemplando diversas áreas, desde consulta 

médica a reformas estruturais, dizendo que isso demonstra a preocupação deste Poder 

Legislativo com a saúde do município, abraçando a causa com seriedade. Joce Canto, em 

aparte o parabenizou pela indicação de emenda para a unidade Antonio Saliba assim como 

o Vereador Leandro Bianco na sua indicação junto ao Deputado Amaro, destacando ser 

importante que possam realizar a reconstrução da referida unidade. Seguindo, Vereador 

Dr. Erick parabenizou ao Vereador Leandro Bianco pela destinação de suas emendas no 

sentido de zerar a fila das consultas médicas de especialidades, assim a todos os demais 

que estão destinando recursos à saúde. Destacou o trabalho com Secretário André Pitella, 

na Secretaria de Meio Ambiente, em prol da realização de reflorestamento na cidade, 

fazendo menção que muito em breve terão plano de arborização que será apreciada pela 

Casa, citando a legislação incentivando plantio de árvores nativas para trazer qualidade de 

vida. Junto a essa questão, está destinando Moção de Apelo à Prefeitura Municipal, para 

que realize a abertura de concurso público para a contratação de novos fiscais do meio 

ambiente, atualmente tendo apenas um responsável por todo o Município, com muita 

demanda para pouca mão de obra. Ainda moção de apelo solicitando concurso público 

para operadores de retro-escavadeiras e tratores, tendo também apenas um no Município. 

Tem realizado várias denúncias em relação a crimes ambientais na cidade, grilagem, com 

pessoas má intencionadas, principalmente latifundiários que se apropriam de áreas de 

preservação, destruindo-as. Lamentou atitude do Governo do Estado, que está construindo 

pequenas hidrelétricas, causando impacto ambiental em todo o Estado, principalmente 

com relação à derrubada de matas ciliares e vegetação nativa. Fica com receio à essa 

questão, em função do grande potencial de energia eólica e solar no país, enquanto que ao 

mesmo tempo tem o governo se preocupando com construção de hidrelétricas, tendo 

escassez de água e desmatamento irresponsável. Informou que em parceria com o 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno redigiram projeto visando a desburocratização para 
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eventos filantrópicos. Tiveram recentemente evento da Comunidade Shalon no Centro da 

cidade onde pagaram mais de mil reais de taxas, enfrentando um martírio, onde o projeto 

vem facilitar a ação de igrejas e entidades filantrópicas. Finalizou rogando a Deus bênçãos 

aos trabalhos dos parlamentares em prol da população, sendo regra a harmonia nesta Casa. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para comentar que na data anterior realizou visita 

à UPA SANTANA, onde está recebendo denúncias quanto a demora no atendimento 

principalmente nas madrugadas, onde foram bem atendidas pelas Dras. Keli Maria dos 

Santos e Alessandra Ornat, Diretoras Técnica e Administrativa, respectivamente, 

chegando a conclusão após o esclarecimento das mesmas que entram muitos pacientes e 

saem poucos, tendo casos de pessoas que ficam três a quatro dias aguardando vagas na 

Central de Leitos que é de responsabilidade do Estado, a qual não consegue absorver essa 

demanda. Outra questão, para falar que paciente não pode ficar mais um dia esperando 

por vaga, e vagas de psiquiatria que aumentaram com a questão da pandemia e não foram 

ampliadas pelo Estado, acabando por superlotar a UPA SANTANA. Chegou assim a uma 

conclusão séria no que diz respeito à estrutura das UBS e ampliação de horário de 

atendimento, porque  a atenção primária comprovadamente reduz a procura pelo pronto 

atendimento. Assim, ressaltou que precisam lutar pelas UBS, fazendo menção às emendas 

dos Senhores Vereadores para resolver essas questões. Estão se propondo enquanto 

mandato coletivo em conhecer a realidade de cada UBS para saber o que está acontecendo 

nessa atenção primária. Deixou claro que nenhum denunciante colocou que foi mal 

atendido por qualquer profissional da UPA. Registrou seu pedido ao Governo do Estado 

para rever a questão da Central de Leitos. Em aparte, a Vereadora Joce Canto somou 

colocando situação que está ocorrendo na UBS do Borato, parecendo ter dois médicos que 

atendem, onde o pessoal vai de manhã para retirar a senha, tendo que voltar após o almoço, 

enquanto aqueles profissionais realizam dezesseis atendimentos por dia e quem não 

consegue, tem que voltar outro dia ou se dirigir a uma das UPAS. Destacou ser difícil o 

servidor da saúde orientar a população nesse sentido. Josi concluiu dizendo que não há 

como exigirem das UPAS, com atendimento digno se não olharem também quanto a 

atenção primária da saúde. VEREADOR JULIO KÜLLER, para manifestar sua felicidade 

em ver a preocupação e rapidez de parte dos Vereadores na indicação de suas emendas 

impositivas para a saúde. Ressaltou que a Associação Comercial criticou dias atrás com 

relação à essas emendas, porém não se preocupou onde e de que forma estão aplicando. 

Citou o Posto Antonio Saliba que está a um ano e meio sem funcionamento e graças às 

emendas de vereadores, terão condição de ver o mesmo funcionando novamente, e se não 

fosse isso, indagou: quanto mais tempo esperariam? Disse que em suas emendas 

impositivas, destinou cento e vinte e cinco mil reais a alguns postos de saúde. Ressaltou 

que juntamente ao Dr. Leo estão fazendo com que o Posto do Sete Saltos de Baixo volte 

a funcionar e atender. Também destinou cem mil reais para o setor de órteses e próteses, 

citando várias dificuldades com relação a camas hospitalares, cadeiras de rodas, fraldas 

geriátricas, alimentação por sonda. Também de sua parte, falou do investimento de 
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quarenta mil reais no Centro de Saúde da Mulher, citando a preocupação em destinar 

quarenta mil reais para a aquisição de um veículo para o setor de saúde escolar, o qual faz 

garimpo em todas as escolas e busca crianças com problemas de oftalmologia, de autismo, 

fonoaudiologia e traz para o tratamento. Parabenizou aos vereadores pela preocupação 

com relação a saúde e outras necessidades que o Município tem. Registrou que esta Casa 

tem trabalhado com relação a investimentos nas UBS, havendo que se fazer com que o 

Estado tome providências, abrindo vagas para facilitar a transferência de pacientes. Ainda 

com relação às suas emendas, citou cento e vinte e dois mil reais entre postos artesianos, 

bombas para água e encanamentos às localidades de Caçador, Antunes, Tabuleiro, Vila 

Jamil, cento e cinco mil reais investidos em parques e academias ao ar livre de locais que 

ainda não existem além de outros investimentos que farão. Comentou sobre pessoas que 

estão abandonadas na cidade, principalmente ocupando a Praça do antigo Ponto Azul a 

qual está intransitável pela presença de pessoas dependes químicos, álcool ou moradores 

em situação de rua em que o governo tem que abrir os olhos, através do encaminhamento 

dado pela Fundação de Assistência Social. Dessa maneira disse que irá estudar o que esta 

Casa pode fazer para atender essa população. Falou também a respeito do abandono de 

animais na cidade, principalmente de grande porte, como equinos, sugerindo que se 

terceirize o setor de zoonoses, entendendo que custaria menos e seria mais eficaz - que 

fossem planejadas a realizações de castração e retirada desses animais de grande porte 

soltos e abandonados no Município. Também irá se aprofundar nesse assunto para trazer 

mais novidades nas próximas sessões. VEREADORA JOCE CANTO, passando 

primeiramente a palavra ao Vereadora Daniel Milla Fraccaro, o qual comentou somando 

às palavras do Vereador Julio Küller quanto aos animais que estão abandonados nas vias 

citando a lei estadual que ampara os animais comunitários, destacando ainda a vereadora 

Josi do Coletivo que faz trabalho nesse sentido. Comentou que hoje ocorreu cidadão em 

situação inusitada e constrangedora, que o procurou mostrando vídeo em que o Município 

através de seus funcionários recolheram três animais que estavam em frente à sua 

residência alegando maus tratos, ocorrendo discussão entre as partes, ressaltando que às 

vezes ocorrem denúncias por maldades, como briga de vizinho por não querer a presença 

de animais, trazendo à presidência comunicado da Décima Promotoria de Justiça da 

Comarca de Ponta Grossa, relatando que o próprio Promotor de Justiça esteve no local e 

não constatou em momento algum maus tratos aos animais que lá se encontravam, 

somente que o fato é que o setor de zoonoses os recolheu na presente data. Se não há 

argumentação plausível, não pode ser feito recolhimento de animais comunitários, onde 

gostaria de explicação por parte da secretaria competente, do motivo que levou a referida 

abordagem. Retomando seu pronunciamento, a Vereadora Joce Canto apresentou 

publicação de notícia no Portal PG Transparente, quanto a denúncia acerca de três mil 

doses da vacina contra a COVID-19 que teriam sido vencidas e não aplicadas na população 

pontagrossense. Citou que a SESA teria dito que não houve registro no sistema e que não 

foi comunicada pela Terceira Regional de Saúde sobre esse fato, sabendo que após serem 
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descongeladas, as vacinas teriam prazo de trinta e um dias para ser aplicadas, sendo 

remanescentes do mês de outubro e não poderiam ser disponibilizadas para outro público 

alvo. Ressaltou que a própria Terceira Regional de Saúde teria informado aos municípios 

por ofícios que as doses que estariam próximas a ser validadas, poderiam ser utilizadas 

para outros públicos. Informou que após haverem vencidas essas doses, foi autorizado  

pela Terceira Regional de Saúde que poderiam ser aplicadas a outros públicos. Registrou 

que a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa se manifestou dizendo que está 

conduzindo processo administrativo para averiguar a situação. Deu conta que SESA diz 

que não recebeu informação formal, não negando o fato dessas três mil doses perdidas. 

Em razão dessa seriedade, comunicou que a Deputada Mabel Canto realizou pedido de 

informações para a SESA e denúncia no Ministério Público Estadual para que se possam 

ser apuradas essas denúncias. Em face dessas questões, informou haver protocolado 

requerimento à prefeita a respeito dessas três mil doses, dizendo de muitas pessoas que 

tentam realizar cadastramento no site da Prefeitura e não conseguem, para tomar tanto a 

primeira como segunda doses. Precisa saber quem foram os responsáveis por essas três 

mil doses. Parabenizou a imprensa séria da cidade que trouxe esse caso à tona. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO, para tecer comentário a respeito das emendas 

impositivas, que a partir de agora, por força de lei, terão que ser atendidas. A todos os 

encaminhamentos, entende ser importantes, principalmente os destinados à saúde, onde 

tomou cuidado de destinar duzentos e noventa mil reais para zerar quatro mil, duzentos e 

cinqüenta e quatro consultas de pessoas que estão aguardando de tempos por consulta com 

especialistas, esperando que o governo tome rapidamente as providências para a 

utilização. Somou-se aos Vereadores Julio Küller e Dr. Erick, os quais comentaram com 

preocupação referente aos distritos, sendo populações que vivem em locais mais afastados 

e que não tem acesso rápido aos recursos que são disponíveis na área urbana, ficando 

muitas vezes à mercê. Nesse sentido disse ser importante a destinação de emenda para 

viabilizar o atendimento de água potável através de perfuração de poços ou até da rede de 

distribuição, noticiado pelos mesmos, onde tomou também o cuidado de destinar para a 

Vila Jamil trinta mil reais para auxiliar na construção da rede de distribuição e duzentos e 

trinta mil reais para a Vila Santa Cruz em que já tem poço perfurado, porém sem operação. 

Também para a região do Tabuleiro e Vila Rural que precisam de muitos investimentos. 

Falou a respeito da questão do atendimento Materno/Infantil, onde houve protesto na 

frente desta Casa, ontem, para que se tomem providências e o governo se atente para isso, 

no sentido de viabilizar a retomada do atendimento rapidamente. Tem que se preocupar 

com o Hospital da Criança que foi doado com promessa da UEPG, de dar continuidade ao 

atendimento e ainda melhorar, onde não vê isso acontecendo, repetindo a responsabilidade 

implícita em face do projeto de lei que foi aprovado, o qual prevê no caso de não 

cumprimento das obrigações assumidas, a restituição, revogação, voltando ao patrimônio 

do Município. Falou a respeito do Projeto de Lei nº 195/21, que irão votar em segunda 

discussão, dizendo que votou favoravelmente toda matéria administrativa imposta pelo 
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atual governo, por entender que essa é de competência do Poder Executivo, entretanto 

precisa ressalvar que a questão da AMTT do ponto de vista desse parlamentar é um 

equívoco muito grande que o governo vem fazendo no sentido de extingui-la. Disse que 

não justificam as razões impostas na matéria, sendo certo que em alguma outra coisa que 

está por traz, que talvez não tenham conhecimento, mas que certamente virá à tona. Caso 

seja aprovado o projeto, entende que será um retrocesso histórico na cidade, na contramão 

de tudo o que sabe que vem sendo feito no país todo, a busca da especialidade para obter 

melhores resultados e vir de encontro às necessidades das especialidades, assim como 

saúde, obras planejamento urbano, AFEPON, PROLAR, a AMTT que cuida do trânsito e 

a Guarda Municipal que cuida muito bem da segurança pública. Registrou que a Sociedade 

Civil e Organizada, não encontra ninguém que possa ser capaz de compactuar e entender 

essas alterações da maneira como estão sendo feitas, onde poderia muito bem o governo 

deixar agora que tem a questão do contrato do transporte coletivo público para ser 

analisado em 2.022, e depois dessa solução, acredita ser melhor uma oportunidade para 

tratar desse tema. Estendeu sua solidariedade aos servidores da AMTT, continuará 

votando contrariamente o projeto pela convicção de que não é o melhor para a cidade. 

Espera que a municipalidade abra processo de sindicância para apurar as irregularidades 

apontadas na referida autarquia. Finda a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a 

ORDEM DO DIA - EM REGIME DE URGÊNCIA, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - 

PROJETO DE LEI Nº 314/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um 

crédito adicional especial no valor de R$ 249.321,00, e dá outras providências: 

APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, 

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

Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, 

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

registrada a ausência justificada da votação do Vereador Ede Pimentel. EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 192/21 (Poder Executivo), cria a Agência de 

Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa: APROVADO, com votos favoráveis dos 

Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, 

Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 

Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, 

Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Ede Pimentel. PROJETO DE LEI Nº 193/21 (Poder Executivo), cria a Secretaria 

Municipal de Cultura: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, 

Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce 

Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e 

Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Ede 

Pimentel. PROJETO DE LEI Nº 195/21 (Poder Executivo), extingue a Autarquia 

Municipal de Trânsito e Transporte, atribui o serviço de fiscalização do trânsito e do Estar 
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para a Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública e o serviço de fiscalização 

do transporte coletivo e individual de passageiros para a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Planejamento: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, Pastor 

Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Julio 

Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registrados os votos 

contrários dos Vereadores Felipe Passos, Izaias Salustiano, Joce Canto e Josi do Coletivo, 

bem como a ausência justificada da votação do Vereador Ede Pimentel. O Vereador Celso 

Cieslak informou que votou de maneira equivocada favoravelmente ao referido projeto de 

lei, no entanto sua posição é contrária à matéria. PROJETO DE LEI Nº 280/21 (Vereador 

Divo), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Senhor Mario Cesar 

Martinez Filho: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, 

Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce 

Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e 

Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Ede 

Pimentel. PROJETO DE LEI Nº 296/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo 

abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.514.365,72, e dá outras 

providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 

Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe 

Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, 

Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 

Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Ede Pimentel. 

PROJETO DE LEI Nº 297/21 (Vereador Daniel Milla Fraccaro), promove alterações na 

Lei nº 7.170, de 05/05/2003, conforme especifica: APROVADO, ficando registrada a 

ausência justificada da votação do Vereador Ede Pimentel. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

- PROJETO DE LEI Nº 201/21 (Vereador Paulo Balansin), denomina de JOÃO 

DOMINGOS DALLES CARBONAR, a Rua nº 13 do Loteamento ECO PARK Pilão de 

Pedra, Bairro Neves, nesta cidade: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação 

apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registrada a ausência 

justificada da votação do Vereador Ede Pimentel. PROJETO DE LEI Nº 295/21 (Poder 

Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 

407.000,00, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, Pastor 

Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton 

da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação do 

Vereador Ede Pimentel. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 

611, 612, 613/21, do Vereador Léo Farmacêutico; 614, 615/21, do Vereador Leandro 

Bianco; 616, 617/21, do Vereador Dr. Erick; 618/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 
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619, 620, 621/21, do Vereador Dr. Erick e Indicações nºs 1716/21, do Vereador Celso 

Cieslak; 1717/21, do Vereador Ede Pimentel; 1718, 1719/21, do Vereador Dr. Erick; 1720, 

1722, 1723/21, do Vereador Leandro Bianco; 1721, 1728/21, da Vereadora Joce Canto; 

1724, 1725, 1726, 1730/21, do Vereador Felipe Passos; 1727/21, do Vereador Jairton da 

Farmácia; 1729, 1731, 1732/21, da Vereadora Missionária Adriana; 1733/21, do Vereador 

Ede Pimentel. Fica registrada a ausência justificada da votação do Vereador Ede Pimentel. 

Manifestou-se em questão de ordem o Vereador Leandro Bianco, para convocar os 

integrantes da CPI DO TRANSPORTE COLETIVO, a participar de reunião na Sala das 

Comissões logo após a presente sessão. Inscreveu-se para o PEQUENO EXPEDIENTE a 

Vereadora JOSI DO COLETIVO, em nome do mandato coletivo do PSOL, implorou à 

Senhora Prefeita Municipal no sentido de transferir para a Secretaria de Meio Ambiente 

com urgência a causa animal, envolvendo questões de castrações, dizendo que a situação 

está caótica, fazendo menção do quanto de animais que estão nascendo e sendo 

abandonados, tendo aumentado os casos durante a pandemia. Está recebendo denúncias a 

respeito dos responsáveis não estarem atendendo telefone no número do CRAR para 

resgate de animais em vulnerabilidade. Disse que recebem mais de dez pedidos por dia de 

doação de filhotes, não existindo mais tutores para tanta demanda. Disse que da maneira 

com que a situação está ficando, está sujeito a discutirem na Casa sugestão de eutanásia, 

deixando claro que não irão mais tolerar, tendo de procurar os meios de comunicação para 

elaborar denúncias, considerando que as entidades protetoras e ONGS estão desesperadas. 

Não mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, 

convocando outra para o dia vinte e nove do mês em curso, segunda-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 vinte e 

quatro de novembro de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 28 de janeiro de 2.022. 
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