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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 06/04/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=06/

04/2022 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: n/a 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA 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 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Comenta sobre o que a Bíblia Sagrada 

diz respeito as crianças, e comenta que se deve proteger e abençoar as crianças e que hoje traz ao plenário a 

Moção 145/2022 pedindo a prefeita para reestabelecer o atendimento integral a criança no Hospital da Criança 

onde possui atendimento especializado e quando chega a câmara vê as mães pedindo pela saúde aos pequenos 

e pede apoio a moção, comenta que já encaminhou oficio a Secretaria Municipal de Serviços públicos, pois 

como vereadora é procurada e a resposta que recebeu lhe desagradou , que quando as pessoas não conseguem 

atendimento no 156 elas recorrem a casa de leis, e pede  dado a  insistência de uma pessoa do município pedindo 

ajuda por não conseguir resposta do 156  e enviou um pedido informando e recebe coo resposta que os meios 

legais são o 156 para conseguir alguma coisa, comenta que se sentiu extremamente ofendida, pela escrita estar 

em caixa alta e continuará enviando os pedidos da população, comenta que há normas para combater a violência 

política contra a mulher durantes as eleições e funções pública, pede respeito e que quando faz pedido está 

representando a população e precisam de resposta urgente, comenta que fazem todas as comunicações com 

respeito e ordem e que toda a violência política contra a mulher seja reprimida e cancelada, que está pela 

população e deseja resposta que ajudem quem precisa, parabeniza o Colégio Regente Feijó pelos 95 anos. 
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VEREADORA JOCE CANTO(PSC): Comenta que foi coletado mais de 8 mio assinaturas pedindo a volta 

do PAI ao HUMAI, que a prefeita na última sexta feira soltou um vídeo falando sobre a reabertura do PAI no 

HUMAI porém muitos pais ficaram contentes e precisando do atendimento se dirigiram até o HUMAI levando 

seus filhos e não tinha atendimento e a diretoria do HUMAI não sabia de nada e que essa reabertura não era 

imediata e que a prefeita escondeu o fechamento do Hospital Municipal e fez toda essa notícia por que estava 

fechando o Pronto Socorro, que isso é muito triste e enquanto os presentes esperam sete horas há mais que 

esperam até 12 horas esperando atendimento que houve até morte de crianças esperando atendimento lá no 

UPA Santa Paula, comenta que desde o fechamento se posiciona contra e que a deputada Mabel foi até o 

secretario Beto Preto para falar sobre a situação, comenta ser mãe e saber o que é  passar por isso, e que sempre 

que procurada foi a UPA Santa Paula e que tem inúmeras denúncias ao Ministério Público, comenta que o que 

vem acontecendo com o UPA Santa Paula já era uma tragedia anunciada desde que foi retirado do HUMAI, e 

que todos já sabiam disso, comenta que morreram crianças dentro da UPA, UPA lotada e mães esperando até 

12 horas por atendimento e que da última vez que foi a UPA estava tão lotada que foram colocadas cadeiras 

para fora para esperar atendimento, comenta qu4 a população está farta de promessas e mentiras como essa 

última feita no dia 1 de abril e que querem atendimento decente para as crianças, e o que estão pedindo é apenas 

a volta do PAI para o HUMAI, onde os médicos da HUMAI são médicos da prefeitura, comenta que as mães 

e crianças merecem respeito e que o povo merece respeito. Comenta que todos devem se unir pelo não 

fechamento do Pronto Socorro e que não se fecha uma porta para abrir outra, pois podem vir a precisar do 

atendimento e que devem se unir para os dois atendimentos, pois assim como querem gastar 8 milhões para 

radares devem se unir pela saúde, que querem dinheiro para multar o povo e que devem construir lombadas 

para o problema do transito e que devem gastar o dinheiro com saúde, reforça solidariedade e sentimento por 

saber e já ter passado com o filho passando entre a vida e a morte e que há pais que perderam filhos dentro da 

UPA Santa Paula e que devem lutar por um atendimento digno e de qualidade e que a casa ira lutar para que o 

PAI volte de verdade para o HUMAI. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Parabeniza pela luta e diz ser uma luta com luto o que deixa 

todos muito triste e que todos estão em prol da saúde, que quando os vereadores são traídos por uma gestão 

que afirma que a transferência dos serviços da UEPG é o melhor caminho para o Hospital da Criança, não 

questionaram, e pede desculpas por não questionar, como ficaria o serviço de pronto atendimento infantil, que 

não foi planejado nem negociado um espaço para o Pronto Atendimento Infantil e votaram que hoje as cirurgias 

estão indo muito bem e as filas estão andando, mas o pronto atendimento se não for eficiente causa mortes 

reais, morte de criança que é inadmissível que defende a saúde mas tudo está precário que não sabem mais o 

que merece atenção, que vê a terceirização de serviços de um serviço que deve ser priorizado pelo SUS que já 

provou que consegue numa grande pandemia, e não podem permitir a precarização, esse teto de gastos em cima 

da saúde, em cima da educação, em cima da segurança, que é inadmissível não ter concursos públicos de 

atendimento, comenta que devem lutar pelo serviço público e não essa terceirização inútil que precariza para 

justificar a privatização de um serviço, comenta que não podem permitir morte de bebes e crianças passando 

mal no atendimento, que os médicos precisam ter uma rotina de trabalho e que sabe a importância de ter uma 

rotina e organização, comenta que a saúde é algo que deve ser olhado com cuidado e atenção, e que vê 

precarização e terceirização, comenta sobre teto de gastos ser um absurdo e que quando o mandato defende e 

diz não a terceirização e contratos provisórios é por isso, que é necessário que a população confia nas equipes 

que lá estão, se nem um pronto atendimento infantil foi planejado no momento de se transferir o Hospital da 

Criança para a universidade, não dá para confirmar em planejar e construir um novo hospital, que devem 

planejar a reforma pois não podem arriscar perder o pouco e precário que tem, concede parte ao vereador 

Geraldo Stocco (PSB), parabeniza a fala e que o mandato concorda, que a saúde está precarizada e que na 

última sexta-feira tiveram um anuncio mentiroso e não é preciso muita interpretação de texto para entender o 

vídeo e que dezenas de famílias foram lá para receber atendimento pois a prefeita falou que o hospital seria 

aberto, comenta que fez oficio convocando a prefeita para prestar contas da irresponsabilidade e do ato que ela 

teve nas redes sociais, que falam tanto de redes sociais e questiona sobre a fiscalização, comenta que um carro 

da UEPG teve que levar as crianças até as UPAs para serem atendidas, que deixaram as famílias “com cara de 
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bobo”, com a  palavra novamente a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta que quando os vereadores, 

cargos da prefeitura e dirigentes utilizares as escolas públicas e hospitais públicos cheguem no mínimo de 

respeito quando forem atendidos. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Comenta ter ouvido a manifestação de vereadores anteriores e 

acompanhou através da imprensa a “confusão” que virou a administração da saúde na cidade, que a prefeita 

precisa ver sua assessoria de comunicação o que está acontecendo e que se surpreendeu quando viu no jornal 

que a prefeita quem mandou fechar e se foi ela não entender pois disseram que era a questão da Vigilância 

Sanitária e a estrutura do prédio porem devem entender que as pessoas precisam ser atendidas e uma 

comunicação de forma clara e objetiva que quando o chefe do executivo fala uma alguma coisa a população 

deve acreditar, que sobre o Hospital da Criança foi falado ano passado, que o estado não cumpriu o que se 

comprometeu com a cidade de Ponta Grossa, que foi feito a doação d o hospital e eles se comprometeram para 

pôr uma estrutura que de um lado economizaria recursos para  a cidade de Ponta Grossa e de outros lado 

melhorar o atendimento de média e alta complexidade e nada disso aconteceu e o município ficou com um 

atendimento mais precário, que os servidores do município continuaram lá até pouco tempo e agora com essa 

situação do Pronto Socorro, agravado por uma situação da estrutura do prédio aliado a inercia do estado as 

famílias estão sofrendo ai volta a  prefeita e diz que irão reabrir o pronto atendimento infantil onde era, e não 

diz quando, presumisse que é de imediato, as pessoas vão lá e não tem atendimento, que estão falando de saúde 

que é coisa séria e como atenderão as pessoas se a principal porta é o Pronto Socorro Municipal que os 

servidores estão sendo realocados e não sabem onde vão trabalhar e se serão mantidos no mesmo turno, 

comenta estar complicada a situação, que não há um cronograma de trabalho e comunicação clara, questiona 

quem será o responsável por uma vida perdida e questiona se o Hospital Regional da conta de toda a demanda, 

que se espera de uma administração que faça uma comunicação transparente que fale a verdade para a  

população sobre o que está acontecendo, declara apoio para convocar a prefeita para explicar o que está 

acontecendo, comenta que entregou essa semana mais de 200 mil reais e questiona onde será usado esse 

equipamento se está fechando tudo, que é preciso falar a verdade para as pessoas e que o Estado tem 

responsabilidade com a cidade e tem feito pouco pela cidade de Ponta Grossa, que deveria custear toda a  

despesa  do Pronto Socorro Municipal, e deixar que o município tenha seus recursos voltados para atenção 

básica para poder atender o povo que hoje está precarizado, que é preciso fazer uma reestruturação geral na 

saúde de Ponta Grossa, e chegou ao cumulo de transmitir uma resposta errônea, que a saúde precisa ter porta 

aberta o tempo todo para que o atendimento digno da população seja respeitado. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Na presidência. 
VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta que esteve em contato com a prefeita para que conjuntamente com 

a Câmara tome providencias no sentido de deixar as pessoas com mais confiança no trabalho da saúde municipal, comenta 

que o Hospital da Criança antes de ser trabalhada pela universidade e pelo estado, fazia só dois tipos de cirurgia e hoje 

faz onze tipos de cirurgia, que o erro não está no Hospital da Criança, que o erro está na porta de entrada, e que querer 

resolver e que é um trabalho que a Câmara tambem se compromete com a população, comenta sobre projeto da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia que é o impacto esperança, realizado em mais de 8 países sul-americanos e início em 2006 

com a entrega de livros que trazem esperança a população mundial, que este ano iniciara o trabalho no dia nove 

entregando milhões de exemplares além de um incentivo a leitura e ra esperança as pessoas  que tem sofrido bastante 

com doenças, comenta ser um trabalho voluntario e teve o prazer de deixar um exemplar para cada vereador, sobre a 

escolha da secretaria da família comenta ter certeza que fara grande trabalho junto a secretaria e que Adriane Beraldo 

tem plena condição d e desempenhar suas funções na secretaria e fazer um trabalho que até então não estava sendo feito, 

que possuem várias reclamações mas agora deslancha, parabeniza a prefeita pela escolha e comemorou pelo empenho 

dessa pessoa e que tem bastante experiência e pode ajuda-la nesse trabalho que desempenha a partir de agora. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Não está no local. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Para o pequeno expediente. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
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               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 06/04/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  
EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR QUINZINHO SANSANA 
Projeto de Lei Ordinária nº 95/2021: 
Institui a Campanha de Esclarecimento e Enfrentamento às Drogas no âmbito do Município de Ponta Grossa. 

Votação Nominal – Aprovado – 14 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções  

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DR. ERICK 

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

Vista, conforme especifica.. 
Votação Nominal – Aprovado – 14 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 
Projeto de Lei Ordinária nº 366/2021: 

Denomina de MARIA IVONE VANTE a via pública que menciona. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA 

Projeto de Lei Ordinária nº 369/2021: 
Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Doutora SANDRA REGINA GALLINEA BASTOS. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 7/2022: 

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

providências. 

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

_________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 335/2021: 
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Dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para Estação Transmissora de 

Radiocomunicação - ETR autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, nos termos da 

legislação federal vigente. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CAPICTMA  - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 340/2021: 
Extingue a Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - 1 Votos Contrários - Abstenções 
 

  

EMENDA Nº 1 de autoria do Poder Executivo 
  

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

Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - 1 Votos Contrários - Abstenções 
 

  

EMENDA Nº 2 de autoria do Poder Executivo 
  

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

Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - 1 Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 31/2022: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 75.000,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 
                         CFOF   - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
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EM DISCUSSÃO ÚNICA 
  

  

MOÇÕES 

  

Nº 141/2022 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida aos Servidores (a) Públicos Daniele de Antoni Calixto Strack Assistente social e sua equipe,  Glaci 

Arnaud Jukoski, Jurema Terezinha Barbosa, Terezinha Tracz,  Cleuza Maria Cordeiro,Eduarda Aparecida dos 

Santos Daniel, Letícia Isabel de Oliveira, Douglas Schoenberger Filho, Kaomi Maltez Alves, Aniely Giovanetti 

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

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

pontagrossemse. 

  

Nº 142/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione junto ao 

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

  

  

Nº 143/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssima Senhora Prefeita Elizabeth Silveira Schmidt, para que determine estudos para o 

retorno dos eventos Munchen Fest e EFAPI no Centro de Eventos de Ponta Grossa. 

  

Nº 144/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida ao Excelentíssima Senhora Prefeita Elizabeth Silveira Schmidt, para que determine a permanência da 

Guarda Municipal na Ouvidoria de Saúde. 

  

Nº 145/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

MOÇÃO DE APELO 

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

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

atendimento especializado. 

Total de Moções Aprovadas – 5 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 832/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente averiguação e possíveis sanções ao 

proprietário de terreno, com endereço à Rua Bachir Steiman Fayad, esquina com a estrada José Kalinoski, em 

frente ao Diego Materiais de Construção, Contorno. 
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Nº 833/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente averiguação e possíveis sanções ao 

proprietário de terreno, com endereço à Rua Bento Ribeiro 2477, Palmeirinha, Nova Rússia. 

  

Nº 834/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando com reparos imediatos com 

acostamento, patrolamento, cascalhamento na Rua Victor Manoel Biagini - Chapada nesta cidade. 

  

Nº 835/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando à limpeza 

e roçagem do mato da área pública localizada na Rua Frei Doroteu de Pádua, Vila Congonhas - Chapada. 

  

Nº 836/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

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

da Rua Praia do Bom Jesus - Dom Bosco, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a 

promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 837/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando o plantio de árvores em frente a Escola Mun. Sen. 

Flávio Carvalho Guimarães, rua Henrique Hennemberg, 313, Boa Vista. 

  

Nº 838/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com cascalhamento, 

patrolamento, manilhamento e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da estrada que faz a ligação entre 

Ribeirão da Cruz e Biscaia, Itaiacoca. 

  

Nº 839/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com cascalhamento, 

patrolamento, manilhamento e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da estrada que faz a ligação entre 

Ribeirão da Cruz e Biscaia, Itaiacoca. 

  

  

Nº 840/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica da Estrado 

Orlando Laut Schneider, desde a Rua José Kalinoski até Estrada Taquari dos Russos. 

  

Nº 841/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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, que tome providências objetivando a limpeza da Praça da Vila 

Panamá, Bairro Neves, localizada entre a Avenida Isaak Alfred Schilklaper, Rua Dois e Rua Alceu 

Schoemberguer. 

  

Nº 842/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando com reparos imediatos  da rua com a 

operação Tapa Buracos, Rua João Maurício Faivre - Vila Estrela , nesta cidade. 

  

Nº 843/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando com reparos imediatos  da rua com 

reparos no calçamento, Rua Toledo - Chapada , nesta cidade. 

  

Nº 844/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção da sinalização da Rua Rio de 

Janeiro, n°927 . 

  

Nº 845/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando patrolamento, manilhamento, 

galerias pluviais e colocação de fresado  para a  Rua Bela Vista - Chapada , nesta cidade. 

  

Nº 846/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudos no sentido de disponibilizar 

ônibus no horário das 18:00 horas na linha Oficinas/Centro.  

  

Nº 847/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando patrolamento, manilhamento, 

galerias pluviais e colocação de fresado  para a  Rua  Pitanga - Chapada , nesta cidade. 

  

Nº 848/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

Plenário, seja oficiada a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando patrolamento, manilhamento, 

galerias pluviais e colocação de fresado  para a  Rua  Antonio  Salomão - Chapada , nesta cidade. 

  

Nº 849/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção, Patrolamento e 

Cascalhamento, na Rua Geny de Jesus Souza Ribas e demais ruas, na Vila Guaira, no Bairro Oficinas, nesta 

cidade. 

  

Nº 850/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção da sinalização da Rua Rio de 

Janeiro, n°927 . 

  

  

  

  

Nº 851/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando com reparos imediatos com a 

colocação de fresado na Rua José Joaquim da Maia  -  Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 852/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando com reparos imediatos com a 

colocação de fresado na Rua França  -  Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 853/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, cascalhamento, patrolamento e adequação de galerias de águas 

pluviais para a Travessa Carlos Blageski, trecho compreendido á partir da Rua Bolívia, esta situada no bairro 

da Ronda 

  

Nº 854/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos técnicos com implementação de dispositivos de 

segurança com câmeras de monitoramento (totens), nas imediações do Chafariz, este situado na Avenida Carlos 

Cavalcanti em Uvaranas. 

  

Nº 855/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, Readequação de pavimentação asfáltica para a Rua Acylino 
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Pinto de Carvalho, trecho compreendido entre as ruas Francisco Ferreira e Francisco Rizental, localizada no 

Bairro Boa Vista, 

  

Nº 856/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, implementação em passeio, rampa de acessibilidade e 

identificação com piso tátil na calçada existente entre as ruas Egídio da Silva Brizola e Ana Elizabeth 

Hartmann, este situado na Vila Ricci. 

  

Nº 857/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, patrolamento e cascalhamento, bem como adequação para 

galerias pluviais para a Rua Leni Braz, esta situada no Bairro Contorno. 

  

Nº 858/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

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

Pavimentação a Rua Antônio Natel de Paula, Bairro - Orfãs. 

  

Nº 859/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

e tampa do bueiro da rua Castanheira, Contorno. 

  

Nº 860/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Marcílio Luís Mezomo, Boa 

Vista.  

  

Nº 861/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Limpeza de Terreno da Associação 

dos Idosos da Santa Paula, localizado na Rua Butieiro nº209,  Bairro Contorno, nesta cidade. 

  

  

Nº 862/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção, Patrolamento e 

Cascalhamento, na Rua Luiz Noviski Junior - San Martin e demais ruas, no Bairro Neves, nesta cidade. 

Total de Indicações Aprovadas – 31 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 8 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 8 
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Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 2 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 3 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 2 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 5 

_________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 05 de abril de 2.022. 
  
  

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

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

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

as emendas parlamentares e externa agradecimentos ao Deputado Federal Aliel Machado, que em seu entender 

é o único que tem encaminhado recursos para cidade de Ponta Grossa, recurso para saúde, pavimentação e 

esporte, e que todo exercício tem sido assim, que fez requerimento solicitando informação sobre qual o valor das 

emendas parlamentares recebida pelo município nos últimos cinco anos e também se foram executadas, pois 

atras dos pedidos dos vereadores tem uma preocupação com a efetiva utilização dos recursos, que essa semana 

entregaram recursos em equipamentos para a saúde da ordem de  mais de duzentos mil reais , que são recursos 

importantes que  acrescentam ao orçamento geral do município e que  fica feliz em estar ao lado do deputado 

Aliel Machado e que irá acompanhar a execução dessas obras, com a palavra o vereador Ede Pimentel (PSB), o 

qual parabeniza o vereador Izaias Salustiano (PSB) e comenta que a sua emenda complementar junto com uma 

complementação do Deputado Aliel Machado, investiram um milhão de reais para reconstruir o Posto de Saúde 

da Ana Rita e que essas emendas agregam muito e que está aguardando a espera do projeto para o posto além de 

outras emendas. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que o PSOL mais o mandato comemora mais uma 

conquista da comunidade LGBTQIA+ por uma decisão inédita do STJ, a Lei Maria da Penha tambem será 

aplicada para proteger mulheres trans, a decisão histórica e que na lei Maria da Penha caracteriza violência 

doméstica contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero e isso não envolve aspectos biológicos 

e que estão contentes que as mulheres trans tambem serão protegidas pela lei maria da penha. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 
 

ATA DA NONAGÉSIMA S 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dt

Reuniao=06/04/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= EGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA SEIS DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E 

DOIS. (XVII LEGISLATURA). 

               Aos seis dias mês de abril de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta Grossa, 

reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do Vereador Daniel Milla Fraccaro, secretariado pelos 

Vereadores Dr. Erick - Primeiro Secretário e Pastor Ezequiel Bueno - Segundo Secretário, fazendo ainda parte 
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da Mesa o Vereador Filipe Chociai - Vice-Presidente, com as ausências justificadas dos Vereadores Dr. Zeca e 

Paulo Balansin, se fazendo presentes os Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, Ede Pimentel, 

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

Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. À hora regimental, o Senhor Presidente considerou abertos os trabalhos do 

dia, colocando em discussão e votação a Ata da sessão anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem 

restrições. Manifestaram-se em questão de ordem os Vereadores Dr. Erick, para registrar a entrega de honraria 

à Artista Plástica Angela Milleo, personalidade das artes de nossa cidade e também ao representantes do Grupo 

Serv Tintas, o qual tem grande importância na geração de empregos e desenvolvimento econômico do Município. 

Agradeceu também ao Vereador Julio Küller pelo recebimento de exemplar do livro Último Convite editado 

pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Jairton da Farmácia, solicitando um minuto de silêncio pelo falecimento 

da Senhora Rute Kiel Olivo, mãe do Professor Igor Kiel Olivo do Curso de Direito do Cescage, tendo sido 

concedido pelo Senhor Presidente, estendendo aos demais familiares enlutados de nossa cidade. Joce Canto, para 

registrar a presença de movimento de pais e mães, os quais elaboraram abaixo assinado com mais de oito mil 

assinaturas, solicitando a volta do PAI ao HUMAI, enfatizando a presença do líder desse movimento João 

Kreverick, solicitando a disponibilização do mesmo se manifestar da Tribuna. O Senhor Presidente agradeceu a 

presença de todos, esclarecendo que não pode acatar o pedido da oradora, porém convidou o líder do movimento 

para participar junto à Comissão de Saúde e Ação Social desta Casa, após a presente sessão e assim poder discutir 

a questão, manifestando o apoio desta Casa de Leis. 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 30/22 (Projeto de Lei nº 79/22), altera a Lei nº 7.500, de 

13/02/2004. Of. Nº 395/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 83/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. Nº 422/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 84/22, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 

428/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 89/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 483/22-GP, 

em atendimento ao Requerimento nº 90/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 493/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 85/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 494/22-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 88/22, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. Nº 495/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 86/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 496/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 87/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 497/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 91/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 498/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 75/22, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Of. Nº 500/22-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 72/22, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Of. Nº 492/22-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 82/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 471/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 44/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 472/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 45/22, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 473/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 46/22, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. Nº 474/22-GP, em atendimento a Indicação 

nº 47/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 360/22-GP, em atendimento a Indicação nº 14/22, de autoria 

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

Missionária Adriana. Of. Nº 420/22-GP, em atendimento a Indicação nº 37/22, de autoria do Vereador Ede 

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

Of. Nº 425/22-GP, em atendimento a Indicação nº 39/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 426/22-GP, 

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

Indicação nº 43/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 427/22-GP, em atendimento a Indicação nº 42/22, 

de autoria da Vereadora Missionária Adriana. DO VEREADOR DR. ERICK - Projeto de Lei nº 76/22, institui 

o Dia municipal pela Valorização da Democracia e dá outras providências. DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

- Projeto de Lei nº 77/22, estabelece o direito das pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida o acesso 

ao atendimento e ao pagamento por produtos ou serviços em farmácias e postos de abastecimento automotivos 

diretamente em seu veículo, no âmbito do Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - 

Projeto de Lei nº 78/22, concede Título de Cidadão Honorário do Município de Ponta Grossa ao Senhor LUIZ 

AUGUSTO SILVA. DA MESA EXECUTIVA - Substitutivo Geral ao Projeto de Lei nº 57/22, promove 

alterações na Lei nº 8.058, de 05/02/2005, conforme especifica. DA VEREADORA JOCE CANTO - Moção de 
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Apelo nº 146/22, dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira 

Schmidt,  pelo não fechamento total do Hospital Amadeu Puppi para reforma estrutural, que a mesma seja feita 

por Alas. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 147/22, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta 

Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas administrativas a fim de que seja imediatamente 

regularizada a situação da Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa (ADFPG), que no momento está 

sem atendimento odontológico, não obstante possuir convênio com o Poder Executivo. DO VEREADOR JULIO 

KÜLLER - Moção de Aplauso nº 148/22, a diretora Terezinha Hoffmann Nogueira e sua equipe pedagógica, aos 

serviços prestados à comunidade pontagrossense, em frente  ao Colégio Sirley Jagas. Promovendo diversos 

projetos, onde os alunos se conscientizam sobre o meio ambiente, saúde, cultura e causas sociais. Moção de 

Aplauso nº 149/22, a diretora Elionai Padilha Ferreira e sua equipe pedagógica, aos serviços prestados à 

comunidade pontagrossense, a frente do Colégio Estadual Dr. Munhoz da Rocha, em reconhecimento ao 

relevante trabalho que vem sendo realizado na educação. Moção de Aplauso nº 150/22, a diretora Carmem Lúcia 

Preuss e sua equipe pedagógica, aos serviços prestados à comunidade pontagrossense, a frente da Escola Estadual 

do Campo de Vila Velha, em reconhecimento ao relevante trabalho que vem sendo realizado na educação de 

Ponta Grossa. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 151/22, a V. Ex.ª Sr. Presidente da Assembleia 

Legislativa do Paraná - Ademar Traiano, ao qual desde já rogamos que faça chegar este documento aos Exmos. 

Srs. Deputados Estaduais, para que sejam tomadas medidas a fim de ser instalada uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito para investigar as ações e omissões do Governo Estadual, em especial do Instituto Água e Terra, nos 

episódios envolvendo corte autorizado de espécimes saudáveis de Araucária ocorridos nos últimos meses, em 

todo estado e em especial em Almirante Tamandaré e Fazenda Rio Grande, Paraná. DO VEREADOR PAULO 

BALANSIN - Requerimento nº 136/22, solicitando para que seja justificada sua ausência na presente sessão 

(06/04/2022), por assuntos parlamentares na Câmara Federal, juntamente com o Deputado Federal Sandro Alex 

e Ministro, na Cidade de Brasília - DF. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO 

VEREADOR DR. ZECA - Requerimento nº 138/22, solicitando para que seja justificada a sua ausência na 

presente sessão (06/04/2022), pois estará em reunião com o Vereador (Pioco) Anderson Roberto Camargo na 

Câmara Municipal de Pinhais. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. Finda a leitura do 

Expediente, deram-se início às manifestações da COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR - VEREADORA 

MISSIONÁRIA ADRIANA, em inscrição preferencial, para comentar a respeito do que a Bíblia Sagrada fala 

sobre as crianças, onde primeiro Jesus diz “Deixai vir a mim os pequeninos”, depois fala que o “perfeito louvor 

sai da boca dos pequeninos” e ainda diz “O que fizeres aos pequeninos, é para mim que vocês estão fazendo”, 

ressaltando ser tempo em que se deve proteger e abençoar as crianças, apresentando a Moção nº 145/22, 

solicitando à Senhora Prefeita Municipal para que interceda aos órgãos competentes, visando restabelecer o 

atendimento integral no Hospital da Criança em Ponta Grossa. Relatou que hoje encontra as mães ao chegar 

nesta Casa, com seus bebês ao colo, clamando pela saúde dos seus pequeninos, solicitando à Casa a votação 

favorável à sua proposição. Outro assunto para se manifestar a respeito de autoridade, citando ainda da Bíblia 

Sagrada, que toda a autoridade é colocada por Deus e devemos respeitar. Informou haver encaminhado o Ofício 

nº 01/22, através de seu Gabinete Parlamentar, à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, cuja resposta 

recebida a desagradou completamente, dizendo que quando pessoas ou parlamentares desta Casa de Leis não 

conseguem respostas às suas necessidades, é a ouvidoria a quem deve se clamar por socorro, assim pediu ajuda 

por não conseguir respostas através do telefone sobre o número 156 e, para seu espanto, em caixa alta recebeu 

tal reposta dizendo que o meio legal é através do contato telefônico 156, para conseguir alguma coisa. Irá 

continuar encaminhando pedidos de ajuda e socorro da população. Lembrou existir a Lei nº 14.192/21, que 

estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher durante as eleições e 

no exercício dos direitos políticos e funções públicas, solicitando mais atenção e respeito nesse sentido. Assim, 

não deseja mais receber e-mails em forma de caixa alta, considerando indelicado. Parabenizou ao Colégio 

Regente Feijó que esse ano completa 95 anos, lembrando que semana passada teve graça e honra de levar valor 

expressivo para o Projeto Escola Bonita, através de emenda do Deputado Gilson de Oliveira. VEREADORA 

JOCE CANTO: Para comentar a respeito de documento com oito mil assinaturas, solicitando o retorno do PAI 

- Pronto Atendimento Infantil ao HUMAI - Hospital Universitário Materno Infantil, lembrando que a prefeita na 

última sexta feira divulgou vídeo nas redes sociais, falando sobre essa providência, porém muitos ficaram 
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contentes e precisando do atendimento lá se dirigiram levando seus filhos, acontecendo que não foram atendidos, 

quando a diretoria de nada sabia, havendo posteriormente comunicação do Secretário de Saúde Rodrigo 

Manjabosco, que não é imediata, não sabendo quando irá acontecer. Sabe também que a prefeita escondeu o 

fechamento em função da situação do Hospital Municipal, tendo feito toda essa movimentação porque estava 

fechando o Pronto Socorro, “estava fechando uma porta para abrir outra”. Disse estar triste, tendo notícias de 

mães que aguardam até doze horas esperando atendimento, inclusive ocorreram até mortes de bebês na UPA 

SANTA PAULA. Disse que desde o fechamento, se posicionou contra, junto com a Deputada Mabel Canto, a 

qual se dirigiu até o Secretário Beto Preto em outubro, tendo falado com o mesmo sobre a situação. Informou 

ter protocolado inúmeras denúncias ao Ministério Público, onde compareceu pessoalmente para falar sobre a 

UPA SANTA PAULA com a Promotora Dra. Fernanda, esclarecendo que já era, no entanto, uma tragédia 

anunciada o ocorrido naquela UPA. Parabenizou a todos os presentes, dizendo que a prefeita tem que parar de 

mentir para esconder o fechamento do Pronto Socorro, onde a população tem que também se unir nesse sentido. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Também se manifestou a respeito das questões de saúde do Município, 

dizendo que quando vereadores são traídos por uma gestão que afirma que a transferência dos serviços à UEPG 

é melhor caminho para o Hospital da Criança, não questionaram como ficaria o serviço Pronto Atendimento 

Infantil que não participou no momento da negociação, onde votaram na Casa. Vê a terceirização de serviços na 

cara dura no setor de saúde. Precisam derrubar esse teto de gastos em cima da saúde, da educação e da segurança, 

dizendo ser inadmissível não ocorrer concursos públicos, encontrar pessoas, ser contrária ao serviço público, em 

detrimento de uma terceirização. Disse que a saúde deve ser olhada com carinho, considerando ser precária a 

terceirização. Em aparte cedido ao Vereador Geraldo Stocco, o mesmo parabenizou-a pela fala, dizendo que seu 

mandato concorda plenamente, dizendo que tiveram sexta-feira o anuncio mentiroso por parte da prefeita, não 

precisando interpretação de texto para entender o vídeo, onde dezenas de famílias compareceram ao referido 

hospital para receber atendimento, enquanto prefeita não deu a entender quando, mas falou que seria aberto. 

Convidou os demais vereadores, tendo elaborado ofício convocando a prefeita para prestar contas da 

irresponsabilidade e ato que teve nas redes sociais. O Senhor Presidente nesta oportunidade registrou haver 

recebido resposta da Secretaria Municipal de Saúde e Prefeita Municipal em relação a questionamento, dizendo 

estar tratando pessoalmente com o Secretário de Estado de Saúde, para reabertura do Pronto Atendimento 

Infantil, tendo sido tomadas medidas para reduzir o tempo de espera, estando sendo atendidos os resultados dos 

últimos dias. Comunicou que a Prefeitura já estuda a oferta de mais consultas pediátricas e rede de porta de 

entrada para o atendimento de casos de urgência e emergência para o público infantil, o qual será aumentado de 

forma mais rápida. À questão do Pronto Socorro Municipal, disse que estão utilizando como estrutura o Hospital 

Regional para atender as demais demandas junto com a UPA e Terceira Regional de Saúde, onde pacientes serão 

absorvidos pela rede estadual e UPA SANTANA absorvendo como um Pronto Socorro. Informou ainda que  a 

Comissão de Saúde com a presidência do Vereador Divo estará à disposição na Sala das Comissões após a sessão 

para prestar mais esclarecimentos. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Falou sobre saúde, tendo ouvido 

atentamente vereadores que o antecedeu, tendo acompanhado através das redes sociais, imprensa e jornais os 

rumos que tomou a saúde na cidade, entendendo como uma “confusão”, ressaltando que a Senhora Prefeita 

Municipal precisa ver o que está acontecendo com sua assessoria de imprensa, pois se surpreendeu quando viu 

no Jornal da Manhã que essa mandou fechar o Hospital Municipal Amadeu Puppi, talvez atendendo algum 

pedido ou requerimento, porém entende que as pessoas precisam ser atendidas, e ainda necessitam de 

comunicação de forma clara e objetiva. Lembrou haver discutido o ano passado a questão do Pronto Atendimento 

Infantil, entendendo que o Estado não cumpriu com o que se comprometeu com a cidade, tendo sido feita a 

doação do hospital com a condição de se colocar lá estrutura para de um lado economizar recursos e servidores 

para a cidade e de outro melhorar o atendimento de média e alta complexidade, nada disso tendo acontecido, as 

famílias estão sofrendo, com prefeita dizendo que iria reabrir o atendimento, porém não dizendo quando seria, 

fazendo com que pessoas o procurassem sem poder contar com o atendimento necessário. Indagou se o hospital 

regional dá conta de toda essa demanda. Afirmou que o  Estado tem responsabilidade com a cidade e tem feito 

pouco, deveria custear toda a despesa do Hospital Municipal e deixar que o Município tenha seus recursos 

voltados à atenção básica nas UBS que estão precarizadas. Registrou que precisa fazer emergencialmente 

reestruturação geral na saúde em Ponta Grossa, para que não tenham que amargar em ter vidas perdidas. 
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VEREADOR JULIO KÜLLER: Para comunicar que hoje esteve em contato com a prefeita, para que 

conjuntamente com a Casa tome providências no sentido de deixar as pessoas com mais confiança com relação 

à saúde do Município. Ressaltou, nas palavras ditas pelo Vereador Izaias, lembrando que o Hospital da Criança, 

antes de ser trabalhado pelo estado, fazia somente dois tipos de cirurgia, fimose e amígdala e hoje realiza onze 

tipos de cirurgias, frisando que o erro não está no comando do mesmo, mas na porta de entrada, o que desejam 

resolver, sendo trabalho que a Câmara também deva se comprometer com a população. Falou do projeto da 

Igreja Adventista do Sétimo Dia, sob tema “o impacto esperança”, trabalho realizado em mais de oitos países 

sul-americanos tendo sido iniciado em 2.006 com a entrega de mais de um milhão e duzentos mil livros, tratando 

de esperança à população mundial. Disse que este ano, onde iniciarão o trabalho dia nove com a entrega de 

milhões de exemplares, levando mensagem de esperança e falando da volta de Jesus Cristo, o Salvador da 

Humanidade. Além de incentivo à leitura, também trazem essa esperança às pessoas que tem sofrido com 

doenças, a pandemia que tomou conta do mundo por bastante tempo e que tem levado dificuldades à população. 

Deixou um exemplar para cada vereador. Fez menção a respeito da escolha da Secretária da Família, tendo 

certeza que fará grande trabalho, pela qual foi criada, parabenizando a pessoa de Adriane Beraldo, destacando 

que a mesma tem plena condição de desempenhar suas funções realizando trabalho que até então não estava 

sendo feito, considerando as dificuldades no atendimento das pessoas no atendimento das famílias. Parabenizou 

Elizabeth Schmidt pela indicação, onde poderá ajudá-la nesse importante trabalho. O Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno, ocupando interinamente a presidência da sessão parabenizou a Igreja Adventista do Sétimo Dia pelo 

trabalho que vem realizando. Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, deu-se início à ORDEM DO 

DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 95/21 (Vereador Quinzinho Sansana), institui a 

Campanha de Esclarecimento e Enfrentamento às Drogas no âmbito do Município de Ponta Grossa: 

APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Paulo 

Balansin. Foram aprovadas ainda as solicitações de justificativas de votações (à referida matéria e aos Projetos 

de Lei nºs 317 e 366/21), pelos Vereadores Dr. Eric e Leandro Bianco, em face de estarem prestando atendimento 

parlamentar fora do Plenário no momento da votação. PROJETO DE LEI Nº 317/21 (Vereador Dr. Erick), 

denomina de HENRIQUE TEOLINDO DO AMARAL GRUNVALD a via pública localizada no Bairro Boa 

Vista, conforme especifica: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Dr. Zeca, Paulo Balansin, Dr. Erick e Leandro Bianco. PROJETO DE LEI Nº 366/21 (Vereador 

Julio Küller), denomina de MARIA IVONE VANTE a via pública que menciona: APROVADO, ficando 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca, Paulo Balansin, Dr. Erick e Leandro 

Bianco. PROJETO DE LEI Nº 369/21 (Vereador José Carlos S. Raad - Dr. Zeca), concede Título de Cidadã 

Honorária de Ponta Grossa à Doutora SANDRA REGINA GALLINEA BASTOS: APROVADO, 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 e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as 

ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 7/22 (Poder 

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

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

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

Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro 

Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e 

Leandro Bianco. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 335/21 (Poder Executivo), dispõe sobre 

o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação 

- ETR autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, nos termos da legislação federal 

vigente: 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 e Léo 

Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Paulo 

Balansin. PROJETO DE LEI Nº 340/21 (Poder Executivo), extingue a Companhia Pontagrossense de Serviços 

- CPS: APROVADO, nos termos das Emendas Modificativas nºs 01 e 02, de autoria do Poder Executivo, com 
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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, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registrados o voto 

contrário da Vereadora Josi do Coletivo, bem como as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. 

Zeca e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 31/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um 

crédito adicional especial no valor de R$ 75.000,00, e dá outras providências: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. 

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

Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as 

ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Zeca e Paulo Balansin. Manifestaram-se em Questão de 

Ordem, os Vereadores Divo, para parabenizar a Senhora Prefeita Municipal, em razão da nomeação de Adriana 

Lopes Beraldo para ocupar a pasta da Secretaria da Família. Geraldo Stocco, parabenizando pela aprovação em 

primeira discussão semana passada, do projeto de lei que prevê a transparência dos gastos públicos do Poder 

Executivo com publicidade, dizendo que não viu nesta data o projeto inserido para apreciação em segunda 

discussão. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 141/22, do Vereador Julio Küller; 

142/22, do Vereador Dr. Erick; 143, 144/22, do Vereador Ede Pimentel; 145/22, da Vereadora Missionária 

Adriana e Indicações nºs 832, 833, 837, 838, 839, 859, 860/22, do Vereador Dr. Erick; 834, 842, 843, 845, 847, 

848, 851, 852/22, do Vereador Celso Cieslak; 835, 836/22, da Vereadora Joce Canto; 840, 846/22, da Vereadora 

Josi do Coletivo; 841/22, do Vereador Geraldo Stocco; 844, 850, 858/22, do Vereador Izaias Salustiano; 849, 

862/22, do Vereador Julio Küller; 853, 854, 855, 856, 857/22, da Vereadora Missionária Adriana; 861/22, do 

Vereador Ede Pimentel. Concluída a votação da Ordem do Dia, o Vereador Pastor Ezequiel Bueno utilizou da 

palavra em questão de ordem para comunicar os membros da CLJR que fará reunião da mesma logo após o 

término da presente sessão. Anunciado o PEQUENO EXPEDIENTE, se inscreveram: VEREADOR EDE 

PIMENTEL, passando a palavra ao Vereador Izaias Salustiano, o qual comentou a respeito das emendas 

parlamentares, cumprimentando e externando seu agradecimento ao Deputado Federal Aliel Machado, dizendo 

que no seu entender é um dos únicos que tem encaminhado recursos milionários para a cidade de Ponta Grossa, 

destinados à saúde e pavimentação. Informou haver encaminhado requerimento ao Poder Executivo, solicitando 

informações sobre quais são os valores das emendas parlamentares recebidas nos últimos cinco anos e se foram 

executadas, dizendo que tem sua preocupação nesse sentido, com projetos para efetivação e utilização dos 

recursos. Essa semana, lembrou haver sido entregues equipamentos para a saúde da ordem de mais de duzentos 

mil reais, tendo comprometido valores de dois, três, quatro milhões de reais para pavimentação, sendo 

importantes por acrescentarem ao Orçamento Geral do Município. Fica feliz ao estar ao lado do Deputado Aliel 

Machado entregando tais recursos para a cidade, onde tem oportunidade e indicar onde serão aplicados. 

Retomando, Vereador Ede Pimentel parabenizou ao Vereador Izaias Salustiano, lembrando também de sua 

emenda parlamentar junto com complementação de emenda daquele deputado, investindo um milhão de reais 

para a reconstrução do Posto de Saúde Abrãao Feddermann, na Vila Ana Rita, ressaltando que agregam muito 

ao seu trabalho as emendas trazidas pelo mesmo, ficando agora na espera de projeto, fora outras emendas para 

pavimentação, para educação que está destinando, parabenizando Aliel Machado. Vereador Filipe Chociai, 

ocupando a presidência dos trabalhos nesta ocasião, cumprimentou Aliel Machado que ingressou recentemente 

ao PV, onde conversaram com o Secretário Claudio da Fazenda, dizendo salvo engano que foi o deputado que 

mais trouxe emendas para o Município e até na última semana era o único representante da Cidade no Congresso 

Nacional. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Como mandato do PSOL, destacou que comemoram a grande 

conquista da comunidade LGBTQIA+ dando conta que por decisão inédita do STJ, onde a Lei Maria da Penha 

será aplicada também para proteger mulheres trans, decisão histórica no sentido de afirmar que o disposto no 

Art. 5º da referida lei caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão 

baseada no gênero e que isso não envolve aspectos biológicos, considerando uma grande vitória, parabenizando 

e solidarizando-se em prol da referida comunidade. Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente 

encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia onze 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 
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presente Ata a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das 

Sessões, em seis de abril de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 

PARANÁ, em 14 de abril de 2.022. 
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