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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 04/05/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE 

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

05/2022  

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: n/a 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

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 

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Comenta que teve uma decisão importante da prefeita nos 

últimos dias onde ela exonerou o antigo secretário de saúde Rodrigo Monjabosco, que o exonerou com a 

justificativa que tudo estava ruim por conta do ex-secretário, que isso está na entrevista, que vive hoje uma 

situação difícil na saúde, que as famílias estão aqui pois se preocupam com a saúde de Ponta Grossa e com a 

cidade, que quando a prefeita foi questionada sobre o novo nome para a Fundação Municipal de Saúde a prefeita 

fala que ela mesma responderia pela saúde municipal de Ponta Grossa, e que essa  informação o causou 

tremendo espanto e preocupação pois o cargo de prefeita já é um cargo como extremas responsabilidades, que 

não se pode juntar os cargos e é ilegal, que além da ilegalidade é humanamente impossível, comenta que a 

cidade já está sobrecarregada de problemas e é impossível assumir os dois cargos simultaneamente, comenta 

que várias decisões da Fundação Municipal da Saúde foram da prefeita, comenta que fez um projeto de decreto 

legislativo e pede para que passe com cerelidade em todas as comissões para que possam votar o decreto e 

sustar o decreto que a prefeita se auto nomeia a frente da Fundação de Saúde, comenta que estão em um 

momento de tomada de decisões, que as pessoas estão sofrendo, que não é momento de discurso bonito, pede 

a prefeita que ache um nome capacitado rápido para assumir a Fundação Municipal de Saúde, comenta ter dois 

médicos na Casa, médicos e enfermeiras capacitadas para assumir a pasta, que não falta pessoas dá área da 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=04/05/2022
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=04/05/2022


 

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

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

cidade, comenta que nem entrou no mérito da promessa a cinco semanas que o Hospital da Criança seria 

reaberto e não foi, que a prefeita não conversou com ninguém, comenta que uma das promessas da prefeita de 

abrir uma UPA no Uvaranas foi promessa de 2016 do ex-prefeito Marcelo Rangel, comenta que há 

representantes dispostos a ajudar a cidade e a prefeita fica recusando, comenta que hoje buscou trazer um 

discurso técnico e comenta sobre a inconstitucionalidade do ato da prefeita, que por este fato já caberia na casa 

uma Comissão Processante da Prefeita Elizabeth, que fez o projeto do decreto que tem que tramitar nas 

comissões, e que estará na Comissão de Justiça, e pede cerelidade no projeto, que já existiu na Casa de Leis 

suspendendo um aditivo do contrato do lixo, que há constitucionalidade e legalidade e precisam de cerelidade 

para barrar a nomeação da prefeita como secretaria e que ache um nome capacitado para dirigir a saúde da 

cidade. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Comenta sobre a proteção integral da 

criança e do adolescente que é dever da família assegurara a criança e ao adolescente seus direitos, comenta 

sobre moção de apelo 506/21 que foi votado na Casa a sete meses atras onde pediam que fosse reestabelecido 

o atendimento integral as crianças da cidade, cita Mateus 25,40, comenta sobre o caso da menor Bianca 

Emanuelle Kalil de Jesus, filha de Josiane e Wagner, que está internada 15 dias no HUMAI e que não deixam 

transferir ela só irão transferir se estiver morrendo ou o coração parando, e comenta que existem muitas crianças 

com atendimento precário na cidade, comenta que hoje receberam a notícia que a criança voltou a falar e dando 

sinais, que foi transferida e teve cuidados, comenta que a demanda está sendo grande e que o atendimento das 

crianças precisa de atenção, que a saúde em Ponta Grossa deve ser resolvido, e faz apelo para que todos os 

pronunciamentos feitos sobre a saúde se  tornem ação. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta sobre entrevista polemica concedida pela prefeita Elizabeth, 

prefeita agora secretaria que pede desculpa as mães que não foram bem atendidas nas áreas da saúde, e 

questiona que essas pessoas que sofrem esse desrespeito têm nesse momento a capacidade de perdoar. Comenta 

saber de casos de crianças que faleceram na UPA Santa Paula e que acredita que a prefeita e secretaria está 

pedindo demais para quem sofreu muito, comenta que a ferida do povo está aberta e é o preciso achar uma 

alternativa, que deve concertar a casa totalmente desorganizada, que a administração como um todo está um 

caos, que a prefeita não deve colocar a culpa no secretario que sai, pois a culpa é dela tambem, recorda a 

prefeita que os servidores públicos do município são competentes e preparados para resolver os problemas que 

afligem a sociedade, o grande problema da atual administração são os cargos em comissão que a prefeita 

escolheu que a maioria não possuem o conhecimento para a gestão pública, sugere que se leve o PAI para o 

antigo CAS Central onde hoje está o Hemepar que está emprestado no momento para não desassistir a 

comunidade do bairro de Olarias, e que não podem tentar solucionar um problema achando outro, que possui 

esse prédio e que o prédio do Hemepar já está reformado e pronto mas ai vem a história que o governo do 

estado não tem dinheiro para comprar o imobiliário do Hemepar, que o governo do estado é outro que gasta 

milhões em publicidade por ano, faz apelo para que se compre o imobiliário para que o Hemepar possa retornar 

ao seu prédio, pede para que a prefeita escute seus servidores que estão na linha de frente, sugere que o próximo 

secretario venha do quadro de servidores municipais, que possui gente competente que possas assumir essa 

função e que deve conversar com os servidores para determinar qual o melhor nome para a secretaria, cometa 

que as pessoas estão cansadas de promessas e precisam de ações, de um novo secretario urgentemente, que seja 

técnico e que a prefeita ouça essa sugestão dos servidores. Comenta que o povo de Olarias esperou quatro anos 

para o posto ficar pronto, que ficavam em um barracão horrível até a construção do novo posto, que a prefeita 

olhe para a população, comenta que estão precisando do prédio do antigo CAS Central. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL(AVANTE): Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta viverem um momento delicado com relação a saúde na 

cidade, que ontem por três vezes falou com a prefeita Elizabeth pedindo que anunciasse um secretário de saúde, 

que fez inclusive indicação pois a cidade clama por isso, e chegaram ao limite e a dificuldade bate à porta e 

como fiscalizadores devem cobrar, comenta que entende que a prefeita é a gestora municipal de todas as pastas 

e fundações e pode sim gerir a saúde, que possui certeza da legitimidade da prefeita de assumir qualquer função, 
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que quando secretario tinha o ultimo aval do prefeito, comenta que estão no início de um grande problema de 

saúde, concede a palavra ao vereador Filipe Chociai (PV), que comenta que acompanhou os posicionamentos 

dos vereadores e que entender que a saúde é  um tema delicado e que qualquer cidadão conhece os erros e 

acertos a ponto da cidade, comenta que dentro da legalidade há cabimento e que já houve outras vezes, comenta 

que o gabinete da prefeita trouxe a informação que a prefeita está cancelando o ato que assumiu e agora está 

dividindo as funções da Fundação até que se escolha um membro para substitui-lo que deve ser repensado a 

questão da saúde, e que o modelo deve ser implantado em consenso com todos e traga resultados na saúde de 

Ponta Grossa, comenta que devem ter serenidade no momento e que o ato da prefeita, que é a responsável pela 

saúde e em última estancia responde por tudo dentro da saúde, comenta  que a escolha deve ser feito com 

cautela, comenta que todos os vereadores estão cientes dos problemas da saúde e das tentativas que foram 

feitas, e que acompanham o sofrimento da população e que isso é um caso sério e grave mas não pode 

transformar em um palco eleitoral e político, utilizando disso para ganhar “likes” e votos. Com a palavra 

novamente o vereador Julio Kuller (MDB), comenta que é o momento de se unir pela saúde da cidade, comenta 

que recebeu várias mensagens e disse que estava conversando com a prefeita, pois falar é fácil, mas questiona 

sobre se forma falar com a prefeita e que a população deve se conscientizar sobre a crítica por fazer critica ou 

uma crítica construtiva, concede a palavra ao vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), comenta acreditar 

que a população não quer saber quem vai estar à frente, desde que os problemas sejam resolvidos, comenta 

sobre dar oportunidade a prefeita e sobre a importância de unir forças, e que devem fiscalizar. Novamente com 

a palavra o vereador Julio Kuller (MDB), comenta sobre os moradores do bairro do Olarias que sofreram por 

mais de cinco anos esperando que o posto seja inaugurado e que agora foi, comenta que fez moção de apelo 

pedindo que o povo do Olarias não seja prejudicado, que não é justo, comenta ter certeza que a prefeita irá 

ouvir e que o povo do Olarias não seja prejudicado, comenta que foi cobrado por quase todos os vereadores e 

não podem deixar aquele povo sem um local para ser atendido, comenta ser apelo com justificativa e não a 

crítica pela crítica, que devem ter soluções, reforça ser um momento de união pela saúde de Ponta Grossa. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV):Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 04/05/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 162/2021: 
Promove alteração na Lei nº 7.018, de 15/11/2002, conforme especifica. 
Votação Nominal – Aprovado – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções  

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO 

Projeto de Lei Ordinária nº 198/2021: 

Dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades básicas de saúde, maternidades e hospitais, públicos ou privados, 

com sede no Município de Ponta Grossa, de fornecerem orientações às gestantes que manifeste interesse em 
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entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, com objetivo de diminuir o número de bebês 

abandonados, maus tratos, abortos, infanticídios ou adoções irregulares, e dá outras providências. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 278/2021: 
Denomina de ADÃO LARA DOS SANTOS a Rua “E”, do Loteamento Cidade Jardim, Bairro Cará-Cará, nesta 

cidade. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 
Projeto de Lei Ordinária nº 10/2022: 

Promove alteração na Lei nº 9.008, de 25/07/2007. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 18/2022: 
Altera a lei nº 12.427, de 28/12/2015. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 32/2022: 

Cria o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, da Fundação Municipal 

de Saúde, e dá outras providências. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI 
Projeto de Lei Ordinária nº 78/2022: 
Concede Título de Cidadão Honorário do Município de Ponta Grossa ao Senhor LUIZ AUGUSTO SILVA. 

  

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

18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 
 

                         CECE    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
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Projeto de Lei Ordinária nº 79/2022: 
Altera a lei nº 7.500, de 13/02/2004. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 187/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

À Excelentíssima Senhora Prefeita do Município de Ponta Grossa, para que a Prefeitura, através das instâncias, 

estabeleça estudos no sentido de instituir nesta cidade normas que regulamentem a ocupação de espaços 

públicos e privados para o desenvolvimento de atividades de agricultura urbana, conforme anteprojeto de lei 

em anexo. 

  

Nº 188/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a equipe de profissionais da Unidade Básica de Saúde Ergon Roskamp, pelas ações que 

resultam em benefícios clínicos, humanísticos e econômicos para a população de Ponta Grossa e para a 

Fundação Municipal de Saúde. 

  

Nº 189/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a Liga Desportiva de Ponta Grossa, por coordenar, fomentar e incentivar o desporto amador 

na cidade de Ponta Grossa e toda região dos Campos Gerais.  

  

Nº 190/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE REPÚDIO 

Dirigida ao Deputado Estadual Homero Machese (Republicanos), pelo infeliz discurso em reunião da Comissão 

de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná durante análise do projeto que prevê criação da 

Bancada Feminina. 

  

Nº 191/2022 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao Diretor Senhor LUIZ FELIPE VERPA LEITE da Empresa Yara Fertilizantes e sua equipe de técnicos, 

conceituada empresa da nossa cidade, que por meio do seu Projeto Bag-to-bag, passa a utilizar embalagens 

100% (cem por cento) recicláveis para fertilizantes. 
 

Nº 192/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao profissional Marcio Lima, cabeleireiro e proprietário do espaço Marcio Lima - Hair 

Design, pela qualidade dos serviços oferecidos. 

  

Nº 193/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APELO 
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À Excelentíssima Senhora Prefeita para que tome providências, junto aos setores competentes, no sentido de 

atualizar os números de telefones, bem como endereços eletrônicos constantes no Site Oficial, da Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa. 

 Total de Moções Aprovadas – 7 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 3 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 1 

INDICAÇÕES 

  

Nº 1034/2022 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 

solicitação de estudo técnico para mudança no sentido da Rua Bonifácio Ribas- Cel. Claúdio, que hoje é mão 

dupla, em mão única e a instalação redutores de velocidade, próximo a Escola Municipal Cel. Cláudio 

Gonçalves Guimarães. 

  

Nº 1035/2022 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 

Roça Velha e Ribeirão da Cruz, Itaiacoca. 

  

Nº 1036/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de semáforo para 

pedestres em frente ao Mercado Tozetto da Vila Estrela. 

  

Nº 1037/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar o concerto da bóia da caixa 

de água que está localizada na UBS do povoado do Carazinho, Distrito de Itaiacoca, nesta cidade.   

  

Nº 1038/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107do 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 o desentupimento das 

galerias localizadas na Rua Elói de Almeida, 18, Colônia Dona Luiza, bairro Oficinas. 

  

Nº 1039/2022 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, manutenção das ruas no Parque Nossa Senhora das Graças 

e Boa Vista 

  

Nº 1040/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
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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 redutores de velocidade  na Rua  Maria de Lourdes Ferreira - Jardim Itapoá, Contorno. 

  

Nº 1041/2022 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 como câmeras de monitoramento (totens), na Avenida General Carlos Cavalcanti, imediações da 

Igreja Imaculada Conceição em Uvaranas. 

  

Nº 1042/2022 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, melhorias de trafegabilidade em adequações viárias e estudos 

de viabilidade técnica para aplicação de pavimentação asfáltica para a Rua Olívio Scorsim, trecho 

compreendido entre as Antonio Franke e Frederico Constante Degraf situadas no Bairro da Chapada 

  

Nº 1043/2022 do Vereador PAULO BALANSIN 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a CONSTRUÇÃO DE UMA 

LOMBADA na Rua Dr Alves Maciel, frente ao número 653, Oficinas. 

  

Nº 1044/2022 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 Marialva, Boa Vista. 

  

Nº 1045/2022 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 para que haja devida notificação aos tutores de 

cachorros que estão no Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Av. Presidente Kennedy, 493, 

Contorno.  

  

Nº 1046/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

da Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco da rua Dr. João Alves Pereira, 

Colônia Dona Luiza. 

  

Nº 1047/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente inserção no cronograma do diário de obras 
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da Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco com o caminhão Asfaltruck da rua 

Cirina Stahlschmidt Martins, Colônia Dona Luiza. 

  

Nº 1048/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

da Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco da rua Edílson Araújo, Cara-Cara. 

  

  

  

  

Nº 1049/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

da Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco da rua Osório Guimarães Martins, 

Colônia Dona Luiza. 

  

Nº 1050/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

da Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco da rua Padre José Bugatti, Colônia 

Dona Luiza. 

  

Nº 1051/2022 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 Plínio Marquês, Neves. 

  

Nº 1052/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

da Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco da rua Ver. José Luiz de Souza 

Neto, Colônia Dona Luiza. 

  

Nº 1053/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

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

Helmut Hermann, Neves. 

  

Nº 1054/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente inserção no cronograma do diário de obras 
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da Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco da rua Padre João Piamarta, Colônia 

Dona Luiza. 

  

Nº 1055/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

da Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco da rua Tobias Gumercindo do Valle, 

Colônia Dona Luiza. 

  

Nº 1056/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

da Secretária de Serviços Públicos para execução de operação tapa-buraco da rua Nilton Luís de Castro, 

Colônia Dona Luiza. 

  

Nº 1057/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de travessia elevada na 

Avenida General Aldo Bonde, no Bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 1058/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107do 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 urgente sinalização 

vertical e horizontal no Corredor Santana, na Rua Aristides Lobo, para que a linha de ônibus Jardim Barreto 

possa voltar a operar em seu trajeto tradicional, atendendo melhor os munícipes e reduzindo a quilometragem. 

Total de Indicações Aprovadas – 25 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 14 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 2 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 2 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 
  

________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 03 de maio de 2.022. 
  

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

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Comenta que todos os vereadores da Casa trabalham muito e convida 

ao cidadão que disse que os vereadores são pouco ativos, para vir passar o dia junto para ver o quanto correm 

pelos casos que trabalham pela cidade, comenta que não interessa quem será o secretário de saúde que querem 

ações e soluções e quando a prefeita assume essa pasta está ciente que tem consequências, e que deseja sorte e 

que faça um bom trabalho, e comenta que vivem um turbilhão de emoções e não sabe o que acontecerá, e comenta 

que não estão para atrapalhar e sim para somar, mas que  deve ter responsabilidade nos atos, comenta que ontem 

viu sua entrevista na RPC e comenta que esse mandato já destinou seiscentos mil reais em emendas impositivas 

para a reconstrução do posto de saúde Abraão Federmann e que o deputado Aliel Machado já mandou mais 500 

mil reais para a construção do posto, que tem um milhão e cem mil empenhados na conta da prefeitura e só 

precisam da contrapartida que o secretario falou que poderia dar para fazer essa construção, deseja sorte e fala 

sobre o posto de Olarias e que gostaria de ter uma conversa com a prefeita, secretaria para saber como ficará a 

solução o posto de saúde de Olarias que fica esquecida. 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Comenta que esteve recentemente na unidade de saúde do Gralha Azul e 

que a situação é dramática, que está atendendo toda a região pois algumas unidades estão fechadas, que o de 

Santa Terezinha foi informado que será feito as obras daquela unidade, na qual destinou algumas emendas para 

a reforma, que a população tem razão quando vem criticar a questão do Gralha Azul, que o posto possui estrutura 

grande, não tem acessibilidade para cadeirantes, e quando questionou teria apenas consultas para gestantes por 

culpa da ausência de médicos e profissionais, comenta que já apresentou várias moções de apelo pedindo a 

contratação de novos médicos e enfermeiros e que foi informado que será esse ano aberto processo seletivo para 

a contratação de novos médicos  é isso que esperam, que a estrutura pode ser arrumada mas precisam de gente 

para trabalhar e ficou tranquilo com essa informação. Sobre a secretaria de saúde espera que seja  colocado uma 

pessoa que tenha competência pois precisam muito, sobre o Olarias a abertura de um ponto para atendimento 

das pessoas e de suma importância mas concorda sobre preocupação do atendimento dos adultos, comenta que 

a Casa tem trabalhado dia-a-dia para a saúde de Ponta Grossa e que infelizmente não estão no alcance do vereador 

e tem coisas que é função do secretário de saúde e que tenta todo dia fazer algo pela saúde que faz atendimento 

nos bairros e que sabe que não é o suficiente para a população, reforça que faz o melhor e trabalha todos os dias, 

que faz o humanamente possível e que tem certeza que a prefeita será iluminada para que  faça uma 

transformação na saúde e que devem ter fé. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Comenta que estão dentro das 

competência fazendo tudo que lhe compete e que estão esperançosos e que a saúde é a base de tudo, sobre a 

moção do vereador Geraldo Stocco (PSB), comenta que alguns dias atras subiu a Tribuna para falar sobre algo 

desastroso que aconteceu na Casa de leis e que as mulheres estão atentas a todas as falas, e risinhos tentando 

desmerecer o posicionamento, e que esteve com o secretário Eduardo Marques que levou oficio sobre algo que 

lhe causou extrema estranheza na resposta de um diretor municipal de serviços públicos onde responde de forma 

grosseira e que levou esse oficio nas mãos e comenta sobre ter recebido pedido de desculpas, agradece ao 

secretário que foi de encontro ao servidor e mais uma vez pediu desculpas e informou que o servidor já foi 

confrontado.  

VEREADOR JULIO KULLER(MDB): Parabeniza a proposição do vereador Geraldo Stocco (PSB) e comenta 

ter confiança que as mulheres ganharão espaço cada vez mais, e que na Casa possuem três excelentes vereadoras 

e que possuem uma prefeita mulher que merece ser tratada com educação e respeito e que foi eleita pela maioria 

da população e que devem se junta a ela, comenta que a Central de Leitos é responsabilidade do estado, e que 

tem muitos eleitores e apenas dois deputados estaduais Mabel Canto e Plauto Miró, que a Deputada Mabel Canto 

tem tentado fazer um trabalho legal, e que o outro deputado não veem ações e não percebem o contato desses 

deputados com as principais demandas da cidade entre elas a saúde, que a cidade precisa de mais representação 
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estadual, que ver a menina Bianca esperar 11 dias para ser transferida chega a doer no coração que a cidade 

precisa ser representada, que os vereadores fazem dentro de sua ação e correm atras, e chega em estágio que não 

é incumbência e sobra para os deputados que não fazem, que é importante que a população abra os olhos nas 

próximas eleições e votem em pessoas de Ponta Grossa. 

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Comenta que puderam presenciar uma trapalhada do governo 

municipal que durou um pouco mais de 24 horas que a prefeita se nomeou secretaria de saúde e se eximiu pondo 

outro no lugar, que ainda não é alguém da área da saúde e pede que se coloque alguém da área da saúde para a 

pasta e que não podem continuar nesse ritmo de troca de secretario e que precisam ter responsabilidades e tomar 

decisões pensando no futuro, que existia uma promessas que o Hospital da Criança seria aberto, assumiu a 

secretaria de saúde e já largou, que fica feliz por ter largado que assim pode se concentrar na cidade mas mesmo 

assim buscam um nome técnico, que precisam de alguém a frente da secretaria que responda como secretário, 

que precisam de medidas urgentes, comenta sobre estarem desagradando as pessoas e que devem ter 

responsabilidade e sensibilidade, comenta que chega a um ponto e as mãos ficam atadas que precisam de atitudes 

serias e rápidas. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

2&dtReuniao=04/05/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=  

 

ATA DA CENTÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 

REALIZADA NO DIA QUATRO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (XVII LEGISLATURA). 

               Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara Municipal de Ponta 

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

pelos Vereadores Dr. Erick- Primeiro Secretário e Pastor Ezequiel Bueno - Segundo Secretário, fazendo ainda 

parte da Mesa os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad “Dr. Zeca” - Terceiro 

Secretário, com a ausência justificada da Vereadora Josi do Coletivo, por motivo de saúde (conforme atestado 

médico), cujo requerimento foi aprovado na sessão anteriormente realizada, se fazendo presentes os Vereadores 

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 

Jairton da Farmácia, Joce Canto, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. À hora 

regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos do dia, colocando em discussão e votação a Ata 

da sessão anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida a leitura, pelo 

Vereador Primeiro Secretário, do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do 

seguinte: DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Of. Nº 653/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 14.188. Of. Nº 654/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.190. Of. Nº 656/22-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.193. Of. Nº 657/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.191. Of. Nº 

658/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.200. Of. Nº 659/22-GP, comunicando haver sancionado 

a Lei nº 14.206. Of. Nº 670/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.189. Of. Nº 688/22-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.202. Of. Nº 661/22-GP, em atendimento a Indicação nº 03/22, de 

autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 662/22-GP, em atendimento a Indicação nº 7/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. Nº 667/22-GP, em atendimento a Indicação nº 83/22, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. Nº 685/22-GP, em atendimento a Indicação nº 137/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 

686/22-GP, em atendimento a Indicação nº 138/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 687/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 139/22, de autoria do Vereador Filipe Chociai. Of. Nº 699/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 140/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 702/22-GP, em atendimento a Indicação nº 142/22, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Projeto de Lei nº 106/22, 

denomina de ELOINA INGLÊS DE MORAES PEREIRA a Rua nº 22 do Loteamento Residencial Cidalta I, do 

Bairro Boa Vista, nesta cidade. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 107/22, assegura aos 

pacientes com Doença Renal Crônica com tratamento em hemodiálise e diálise, e aos pacientes com Neoplasia 

Maligna com tratamento em quimioterapia e radioterapia, os mesmos direitos legais garantidos às pessoas com 

deficiência, quanto às vagas especiais em estacionamentos públicos e particulares no âmbito do Município de 

Ponta Grossa. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Projeto de Lei nº 108/22, institui o Sistema de 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=04/05/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=04/05/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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Informações Sobre Violência nas Escolas da Rede Pública e Privada do Município de Ponta Grossa. DO 

VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 109/22, denomina de GRAZITO KLOSOSKI o Campo de 

Futebol Society localizado no Complexo Ambiental Governador Manoel Ribas, nesta cidade. DO VEREADOR 

DR. ERICK - Moção de Apelo nº 194/22, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira 

Schmidt, para que realize medidas administrativas a fim de que sejam disponibilizados profissionais de auxílio 

à(o)s professora(e)s em sala de aula nos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Ponta Grossa. DO 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 195/22, dirigida ao Projeto Leões do Tatame de Ponta 

Grossa pelas conquistas obtidas na 1ª Etapa do Circuito Municipal de Judô, promovido pela Secretaria Municipal 

de Esportes. Moção de Aplauso nº 196/22, dirigida à Associação Judô Carlos Silva de Ponta Grossa pelas 

conquistas obtidas na 1ª Etapa do Circuito Municipal de Judô, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes. 

DOS VEREADORES GERALDO STOCCO, JOCE CANTO E JULIO KÜLLER - Moção de Apelo nº 197/22, 

dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, que seja exigido, mediante previsão no 

edital, prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e fornecimentos. DO VEREADOR FILIPE 

CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 198/22, dirigida à Yudansha Judô de Ponta Grossa pelas conquistas obtidas 

na 1ª Etapa do Circuito Municipal de Judô, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes. DOS 

VEREADORES CELSO CIESLAK, FELIPE PASSOS, IZAIAS SALUSTIANO, JOSI DO COLETIVO, 

MISSIONÁRIA ADRIANA, EDE PIMENTEL, GERALDO STOCCO, JOCE CANTO E LÉO 

FARMACÊUTICO - Requerimento nº 178/22, requerendo a instalação de CPI - Comissão Parlamentar de 

Inquérito para investigar a Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS, quanto à situação financeira dos 

últimos quatro anos, os contratos firmados entre a CPS e terceiros e de terceiros com a CPS nos últimos quatro 

anos, as ações operacionais da CPS nos últimos quatro anos e o processo administrativo da CPS nos últimos 

quatro anos. O Senhor Presidente informou estar instaurada a referida CPI, solicitando para a próxima segunda-

feira que os senhores líderes partidários possam trazer até a Mesa Executiva os nomes para sua composição e se 

houver consenso, posteriormente, o Presidente e Relator. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR se 

manifestaram - VEREADOR GERALDO STOCCO, em inscrição preferencial, para comentar a respeito da 

atitude tomada pela Senhora Prefeita Municipal, em haver exonerado o então Secretário de Saúde Rodrigo 

Manjabosco, sob alegações e atribuindo as dificuldades encontradas na área por conta do mesmo, com pessoas 

permanecendo longas horas à espera de atendimento e ao haver sido entrevistada por segmento da imprensa 

sobre quem seria o novo nome que indicaria para a Fundação Municipal de Saúde, declarou ser ela mesma que 

responderia pela pasta na cidade, causando espanto e o deixando preocupado, entendendo que não se podem 

acumular cargos por ser ilegal, inconstitucional, além de ser humanamente impossível. Nesse sentido informou 

haver elaborado Projeto de Decreto Legislativo, solicitando tramitação com celeridade nas comissões 

competentes desta Casa para que possam votar e sustar o Decreto em que a Senhora Prefeita Municipal se “auto-

nomeia” como Presidente da Fundação Municipal de Saúde. Destacou que a cidade conta com profissionais 

capacitados que podem muito bem assumir a Fundação Municipal de Saúde. Lembrou que uma das promessas 

da Senhora Prefeita, a abertura de uma UPA em Uvaranas, destacando ser oriunda de dois mil e dezesseis, feita 

no Governo de Marcelo Rangel, onde a mesma ocupava o cargo de vice-prefeita, citando que culpa da saúde 

vem do ex-gestor, assim também do Governo do Estado que não auxilia e muitas vezes de uma prefeitura omissa 

em fazer cobranças aos representantes a nível estadual. Citou Arts. 28 e 29 da CF, dizendo ser inconstitucional 

o ato da Senhora Prefeita Municipal, não podendo se autodenominar como prefeita e presidente da Fundação 

Municipal de Saúde, dizendo que somente por esse fato já caberia dentro da Casa uma Comissão Processante, 

porém elaborou projeto de decreto legislativo, que cobra rapidez na tramitação pelas comissões, para sustar a 

nomeação da mesma e que encontre nome de pessoa capacitada para unirem forças e trabalhar pela saúde da 

cidade. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA, em inscrição preferencial, fazendo menção à Constituição 

Federal de 1988, dizendo que estabelece proteção integral à criança e ao adolescente, inclusive recebendo recurso 

público para manter suas atividades, destacando o Art. 277, o qual diz que é dever da família, da sociedade e do 

estado assegurar com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, alimentação, educação, lazer, 

profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e discriminação à exploração, violência, crueldade, 

opressão, dizendo que tal texto está citado na sua Moção de Apelo nº 506/21, protocolada e votada em Plenário 

a sete meses atrás, onde pediu que fosse restabelecido o atendimento integral às crianças da cidade. Citou da 



 

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

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

Palavra de Deus Mateus 25:40 “Em verdade vos digo que quando fizestes a algum desses meus pequeninos, a 

mim fizestes”, dizendo que por vários momentos a Bíblia Sagrada fala da importância da criança e dos cuidados 

que deve ter em todo o momento, ontem tendo se deparado com situação extremamente delicada, relatando nesta 

ocasião o caso de Bianca Emanuelle Kalil de Jesus, com quatro anos, filha de Josiane e Wagner, que depois de 

permanecer por quinze dias internada no HUMAI, não anda, não senta, não fala mais, além de não deixarem 

transferi-la, onde a médica declarou que somente autorizará a transferência com ela morrendo ou com o coração 

parando, não fornecendo assim os documentos necessários para essa providência. Em nome da Bianca fala por 

diversas crianças com atendimento precário na cidade, com reclamações tomando conta das redes sociais, 

chegando até seu gabinete e ontem mobilizou sua equipe, hoje recebendo notícia que após ser transferida, a 

pequena Bianca voltou a falar, está dando sinais, após receber os devidos cuidados e assistência. Clamou assim 

em prol das crianças, dizendo ser assunto que precisa ser resolvido, solicitando que todos os pronunciamentos 

feitos pela saúde se tornem realidade na cidade e as palavras se tornem ação. VEREADORA JOCE CANTO, 

para também tecer comentário a respeito da entrevista polêmica concedida pela Senhora Prefeita Municipal 

ontem à Rede Globo de Televisão, se intitulando secretária de saúde, acabando pedindo desculpas às mães e 

famílias que não foram bem atendidas pela sua administração nessa área. Acredita nesse sentido que essas mães, 

pais, crianças sofrem em vida, com esse desrespeito, indagando será que têm capacidade de perdoar? Acredita 

ainda que a “Prefeita Secretária” está pedindo demais a quem sofreu muito, entendendo ser tarde atitude como 

essa de simplesmente pedir desculpas, sendo necessário encontrar alternativa, devendo a mesma consertar a casa 

totalmente desorganizada em sua administração como um todo que está um caos. Não deve assim colocar a culpa 

o secretário que sai, quando é também sua por haver escolhido, despachando e traçando os caminhos a serem 

seguidos pela administração, portanto entende que o mesmo não deve ser extirpado, mas a mandatária. Comentou 

que os servidores públicos são competentes, preparados para resolver os problemas que afligem a sociedade, 

como a saúde, onde o grande problema da Administração residem nos cargos comissionados escolhidos pela 

prefeita e que a grande maioria não detém variáveis de conhecimento para a gestão pública. Apresentou como 

sugestão que partiu de servidores, onde a prefeita anunciou ontem a abertura do PAI na Unidade de Saúde Sady 

Silveira, em Olarias, assim apresentou a referida proposta dos mesmos, no sentido de que se leve o PAI para o 

antigo CAS Central, para não desassistir a comunidade do Bairro de Olarias, onde hoje se encontra o HEMEPAR 

e esse, que está emprestado no momento, devendo voltar para sua antiga sede que já se encontra reformada, 

criticando desculpas dadas, que o Governo do Estado não tem dinheiro para comprar mobiliário para o mesmo, 

sendo esse que gasta por ano milhões em publicidade por ano, apelando ao Governador Ratinho Júnior nesse 

sentido. Pediu à Prefeita que escute assim esses servidores, por estarem na linha de frente. Outra sugestão 

apresentada: para que o próximo Secretário de Saúde surgisse do próprio quadro de servidores municipais, por 

entender existir profissionais competentes que podem assumir essa função, tendo a mesma que conversar para 

que possam junto consigo determinar qual o melhor nome. VEREADOR JULIO KÜLLER: Para comentar que 

na data de ontem, por três ocasiões, conversou com a prefeita, solicitando para que anunciasse quem seria o 

Secretário de Saúde, inclusive tendo elaborado uma indicação à mesma, por entender que a cidade clama por 

isso, e a população chegou ao limite em termos de receber atendimento às suas necessidades. Lembrou que a 

prefeita é gestora municipal de todas as pastas e inclusive das fundações, podendo sim gerir a saúde, tendo 

autonomia suficiente - Recordou que na ocasião em que assumiu a pasta da Assistência Social, Presidente da 

Fundação PROAMOR, quem respondia por último era o prefeito. Também lembrou que indicou diversos nomes 

à Senhora Prefeita para assumir essa pasta. Vereador Filipe Chociai, em aparte, apresentou em primeira mão que 

o Gabinete da Prefeita trouxe informação que a mesma está cancelando o ato em que assumiu interinamente a 

presidência da Fundação Municipal de Saúde e está agora dividindo com o Secretário Claudio Grocowski a 

questão da execução financeira da referida fundação e o Procurador Geral do Município, Dr. Gustavo da Matta 

será o responsável administrativo pela parte da fundação, até que se chegue e tenha escolha de membro para 

substituí-lo, destacando que essa escolha não deve ser feita à revelia, sendo modelo de gestão que precisa ser 

repensado, implantado em consenso com servidores, com a população e alinhado com a idéia de entregar 

resultados positivos. Concorda com a manifestação da Vereadora Joce Canto, quanto a ser indicado servidor dos 

quadros do Município, da área, destacando ainda que não qualificação que seja necessariamente aceita como 

requisito. Afirmou que a prefeita é responsável e quem responde pela saúde, quanto à execução orçamentária e 
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tudo que se refere à Administração Municipal. Também em aparte, o Vereador Leandro Bianco contribuiu, 

dizendo acreditar que a população não quer saber quem está à frente, mas que os problemas sejam resolvidos, 

assim concorda em dar essa oportunidade para a Senhora Prefeita que já fez alguns anúncios importantes, 

dizendo que lutou essa semana, indo até o Deputado Aroldo Martins, conseguindo emenda de mais de trezentos 

mil reais à saúde de Ponta Grossa. Falou com a prefeita acerca de problemas na saúde, conclamando a todos para 

se unirem nessa luta. Reassumindo a palavra, o Vereador Júlio Küller, registrou sua defesa a respeito dos 

moradores do Bairro de Olarias, que sofreram por mais de cinco anos para que o Posto de Saúde Sady Silveira 

fosse inaugurado e hoje está atendendo toda população, onde elaborou documento, tendo conversado também 

com a Senhora Prefeita Municipal, onde elaborou moção de apelo para que aquela população não seja 

prejudicada e atendidos de alguma forma e não distribuídos em postos da região. Tem certeza que prefeita irá 

ouvir esse pedido seu. Não havendo mais vereadores inscritos, deu-se início à ORDEM DO DIA - EM 

SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 162/21 (Vereador Julio Küller), promove alteração na Lei nº 

7.018, de 15/11/2002, conforme especifica: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da votação 

da Vereadora Josi do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 198/21 (Vereador Léo Farmacêutico), dispõe sobre a 

obrigatoriedade das unidades básicas de saúde, maternidades e hospitais públicos ou privados, com sede no 

Município de Ponta Grossa, de fornecerem orientações às gestantes que manifeste interesse em entregar seu filho 

para adoção, antes ou logo após o nascimento, com objetivo de diminuir o número de bebês abandonados, maus 

tratos, abortos, infanticídios ou adoções irregulares, e dá outras providências. APROVADO, com votos 

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

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

Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica 

registrada a ausência justificada da votação da Vereadora Josi do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 278/21 

(Vereador Divo), denomina de ADÃO LARA DOS SANTOS a Rua “E”, do Loteamento Cidade Jardim Bairro 

Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO, ficando registrada a ausência justificada da votação da Vereadora Josi 

do Coletivo. Manifestaram-se em questão de ordem: Vereador Ede Pimentel, propondo, diante de todas as 

reclamações em termos de saúde, convidar a Senhora Prefeita Municipal para esclarecer assuntos da Tribuna 

desta Casa. O Senhor Presidente disse que nesse caso será necessária uma reunião com todos os parlamentares 

na Sala de Comissões, posteriormente como tem comissão específica, de saúde nesta Casa de Leis, que não só 

tem fiscalização parte dos vereadores, como competência de ira até o local, verificar unidades de saúde que não 

tem funcionamento adequado. Vereador Divo, também em questão de ordem, somou com a manifestação do 

Vereador Júlio Küller, dizendo que aqui ninguém está de brincadeira, se existem dificuldades nesse sentido, 

onde a Comissão de Saúde recebe pessoas apresentando soluções. PROJETO DE LEI Nº 10/22 (Vereador 

Leandro Bianco), promove alteração na Lei nº 9.008, de 25/07/2007: APROVADO, com votos favoráveis dos 

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

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

Canto, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência 

justificada da votação da Vereadora Josi do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 18/22 (Poder Executivo), altera a 

Lei nº 12.427, de 28/12/2015: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso 

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

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

Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência justificada da votação da Vereadora Josi 

do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 32/22 (Poder Executivo), cria o Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e Medicina do Trabalho, da Fundação Municipal de Saúde, e dá outras providências: APROVADO, 

com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede 

Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 

Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balanisn. 

Fica registrada a ausência justificada da votação da Vereadora Josi do Coletivo. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

- PROJETO DE LEI Nº 78/22 (Vereador Filipe Chociai), concede Título de Cidadão Honorário do Município 

de Ponta Grossa ao Senhor LUIZ AUGUSTO SILVA: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral 

apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 
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Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe 

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

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

da Vereadora Josi do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 79/22 (Poder Executivo), altera a Lei nº 7.500, de 

13/02/2004: APROVADO, altera a Lei nº 7.500, de 13/02/2004: APROVADO, com votos favoráveis dos 

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

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

Canto, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Fica registrada a ausência 

justificada da votação da Vereadora Josi do Coletivo. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: 

Moções nºs 187, 193/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 188, 189, 192/22, do Vereador Dr. Erick; 190/22, do 

Vereador Geraldo Stocco; 191/22, do Vereador Julio Küller e Indicações nºs 1034, 1040/22, da Vereadora Joce 

Canto; 1035, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056/22, do Vereador 

Dr. Erick; 1036/22, do Vereador Leandro Bianco; 1037/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 1038, 1058/22, do 

Vereador Geraldo Stocco; 1039/22, do Vereador Izaias Salustiano; 1041, 1042/22, da Vereadora Missionária 

Adriana; 1043/22, do Vereador Paulo Balansin; 1057/22, do Vereador Ede Pimentel. Concluída a votação da 

Ordem do Dia, tendo sido abertas as inscrições para o PEQUENO EXPEDIENTE, se manifestaram os 

Vereadores EDE PIMENTEL, respondendo colocações de cidadãos, dizendo que a Câmara não está ativa e não 

está trabalhando, dando certeza que todos os membros trabalham muito, dizendo que nunca foi procurado por 

um cidadão que assim se manifestou, para tentar ver o desenvolvimento de sua atividade, convidando-o a se 

apresentar em seu gabinete parlamentar e passar o dia, assim verá o quanto esse vereador corre pela saúde, 

pavimentação, assistência social, dentre outros casos que luta pela cidade. Outro assunto, para falar à Senhora 

Prefeita que acompanha as palavras ditas pelo Vereador Leandro Bianco, não interessando quem será o secretário 

de saúde, mas o que deseja são soluções, porém a mesma quando assume essa pasta está ciente de que 

conseqüências virão, desejando-a sorte no desempenho de seu trabalho. Estão para somar, porém tem que ter 

responsabilidade. Lembrou que esse vereador nesse mandato já destinou seiscentos mil reais em emenda 

impositiva para reconstrução do Posto de Saúde Abrãao Federmann, destacando ainda que através do Deputado 

Aliel Machado, foram enviadas emendas no valor de quinhentos mil reais para construção do referido posto, 

tendo um milhão e cem mil já empenhados na conta da prefeitura, necessitando da pequena contrapartida 

prometida pelo Secretário. Falou sobre o Posto de Saúde de Olarias, onde gostaria de ter conversa com a Senhora 

Prefeita para saber qual solução será dada, onde mais uma vez o bairro fica esquecido, parabenizando Joce Canto 

sobre a sugestão apresentada a tal situação. Manifestando-se em questão de ordem, o Vereador Filipe Chociai 

respondeu os questionamentos feitos pelo Vereador Ede Pimentel, dizendo que procede a informação, constando 

do Diário Oficial do Município, tendo sido publicado nesta data o Decreto Prefeitural nº 250, revogando o 

Decreto de ontem e ainda o Decreto Prefeitural nº 251 que designa o Procurador Geral do Município para 

responder administrativamente pela Fundação Municipal de Saúde enquanto se aguarda a escolha de secretário 

para ocupar a pasta. VEREADOR DR. ERICK, para falar que esteve na unidade de saúde do Núcleo Gralha 

Azul, conversando com os servidores, dizendo que a situação é dramática, está atendendo não somente aquele 

núcleo como toda a região, incluindo Santa Terezinha, Atenas, Roma e bairros adjacentes pelo fato de unidades 

próximas estarem fechadas. Quanto à unidade de saúde do Bairro Santa Terezinha, disse que recebeu informação 

da prefeita que será realizada obras de reformas na qual destinou emendas e também para a unidade localizada 

no Núcleo Santa Paula. Entende que a população tem razão quando vem criticar quanto ao Posto de Saúde do 

Gralha Azul, relatando que apresenta vazamentos no telhado, sem fornecer condições de acessibilidade para 

cadeirantes ou é muito pequena, quando chove a sua frente é tomada de lama e ainda não tem médicos para 

atender às pessoas que o procuram. Quando lá chegou foi informado que tinha apenas consultas para gestantes 

de pré-natal, não por culpa dos trabalhadores, mas da falta de médicos e quantidade de profissionais para atender 

todas as unidades. Já apresentou na Casa várias moções de apelo solicitando abertura de concurso público para 

contratação de novos médicos e enfermeiros, ficando feliz com a informação de que será aberto processo seletivo 

este ano. Em relação à Secretaria de Saúde, espera que seja colocada pessoa com competência. À Unidade de 

Olarias, destacou que a abertura de ponto específico para atendimento das crianças é de suma importância, 

concordando com o Vereador Ede Pimentel, em relação ao atendimento dos adultos, questionando como ficará 
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com relação ao Bairro de Olarias. Afirmou que esta Casa tem trabalhado dia a dia pela saúde da população, com 

a destinação de recursos pelos Senhores Vereadores, porém muita coisa está fora do alcance dos parlamentares, 

indo até onde a lei permite. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: Para frisar que estão dentro de suas 

competências, fazendo tudo o que compete em termos de saúde, esperando mudanças para poder trazer 

tranqüilidade às pessoas, ressaltando que “saúde é base de tudo”. Falando sobre a Moção do Vereador Geraldo 

Stocco, quanto à fala desastrosa do Deputado Homero, agradeceu por haver citado vereadoras desta Casa, 

lembrando que dias atrás subiu à Tribuna para falar sobre estranheza a algo que lhe aconteceu, dizendo que estão 

atentas a toda fala, riso de canto de lábio, tentando desmerecer seu posicionamento enquanto mulheres eleitas 

para defender o povo e bem comum. Esteve com o Secretário Eduardo Marques na Secretaria Municipal de 

Serviços Públicos, levando o Of. Nº 08/21, sobre resposta de um diretor operacional municipal dos serviços 

públicos, onde colocou moção pedindo trabalho para a cidade e responde de maneira grosseira e falta de 

urbanidade. Assim, se pronunciou da maneira como foi recebida, da lisura, educação, tendo se desculpado, 

dizendo não ser de seu feitio tratar com grosserias qualquer que seja a pessoa, no caso essa vereadora, 

prontamente se dispôs a levantar esse processo, ir de encontro a esse servidor, tendo respondido essa semana por 

telefone, dizendo que já foi confrontado o mesmo, no sentido de rever seu posicionamento. Levantou Questão 

de Ordem o Vereador Léo Farmacêutico, ressaltando os líderes que vieram lutar pela saúde, cumprimentando, 

dizendo que assim que faz a correria, considerando válido o debate nesta Casa, onde são encontradas soluções. 

Fica feliz pelas presenças dos mesmos. VEREADOR JULIO KÜLLER: Parabenizando Geraldo Stocco pela sua 

proposição, dizendo que o Deputado Homero está equivocado, ao haver se manifestado com palavreado de pelo 

menos duzentos anos atrás, completamente errada, descontextualizada. Disse que tem confiança que as mulheres 

ganharão espaço cada vez mais e é importante que possam proporcionar essa possibilidade. Citou as vereadoras 

representantes desta Casa, Josi, Joce Canto e Missionária Adriana, parabenizando-as, lembrando ainda que a 

cidade tem uma prefeita mulher que merece ser tratada com educação, respeito, a maior parte da população 

acabou a elegendo, tendo que se dobrar a isso, para que possa fazer grande mandato. Registrou que a Central de 

Leitos é de responsabilidade do Estado e até hoje provavelmente terão duzentos e cinqüenta mil eleitores na 

cidade, onde tem somente dois deputados estaduais, Mabel Canto e Plauto Miró Guimarães, aquela, tem 

acompanhado o seu trabalho, porém o outro não vê ações, nem percebe o contato com relação às principais 

demandas da cidade, grande parte na saúde, tendo fila de especialidades gigantesca. Nesse sentido citou que a 

cidade precisa de mais representação estadual, se comparada com outras cidades do Paraná, como Maringá, 

Londrina, que tem seis deputados estaduais e Ponta Grossa somente dois. VEREADOR GERALDO STOCCO: 

Comentou sobre o que entende ser trapalhada do Governo Municipal que durou pouco mais de vinte e quatro 

horas, onde a prefeita se auto-nominou secretária de saúde, e depois acabou se eximindo, colocando outro no 

lugar, não sendo alguém da área da saúde, com todo o respeito ao Doutor Gustavo da Mata, solicitando que 

coloque alguém da área para gerir a pasta, dizendo que não podem continuar nesse ritmo, se assim persistir, 

ficará pior que o Governo Bolsonaro. Precisam tomar decisões pensando no futuro. Lembrou que já existiu 

promessa quando do fechamento do Pronto Socorro que o hospital seria aberto, não comunicando seus diretores 

- assumiu a secretaria de saúde e largou em vinte e quatro horas. Disse que há assim necessidade que a Senhora 

Prefeita ou secretário de saúde venha para esta Casa para conversar. Tomou para si também o discurso do Dr. 

Erick, dizendo que chega a ponto que tem as mãos atadas. Em questão de ordem, a Vereadora Missionária 

Adriana solicitou ao Senhor Presidente a possibilidade de colocar na Ordem do Dia o Projeto de Lei nº 54/22. 

Não havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente reiterou a questão da CPI instaurada nesta data, no 

sentido dos líderes partidários puderem trazer até segunda-feira os membros para sua composição. Não havendo 

mais assuntos a tratar, encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia nove do mês em curso, segunda-

feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores, além 

de ser publicada no Diário Oficial do Município. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, supervisionei a 

redação da presente Ata a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. 

Sala das Sessões, em quatro de maio de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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