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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 11/05/2022 

SESSÃO ASSISTIDA ON-LINE | clique aqui para ser redirecionado a gravação  

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)   

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 sobre estar lendo cartaz virtual que diz que a “saúde e 
a segurança está uma vergonha”, e que concorda por isso vem a Tribuna, que ontem à noite mais uma vez sob 
chuva esteve na UPA Santa Paula, conversou com a diretora da UPA e viu mais uma vez muitas famílias e 
crianças e um dia atras o vereador Ede Pimentel (PSB) esteve na UPA e haviam setenta famílias, que ontem 
eram quarenta famílias, parabeniza todos os funcionários e funcionaria do UPA Santa Paula, que vivem para 
aquela UPA, comenta ter informações tristes, que a prefeita sabia um  ano e meio antes que o Hospital da 
Criança iria fechar, que durante um ao e meio a UEPG e o Hospital Regional estudaram fechar a porta primaria 
para atender a região e estão atendendo bem mas não atenderam mais a porta aberta pois fizeram acordo com 
a prefeitura de Ponta Grossa, onde seriam estruturadas as UPAS e Unidades Básicas de Saúde, que o Hospital 
Regional fez seu papel, mas durante um ano e meio a prefeita dormiu, não contratou médicos, não estruturou 
as UPAS e as Unidades Básicas de Saúde e hoje está o caos que esta, que todos os dias recebem mensagens, 
todos os dias várias famílias esperando atendimento, atendimento que era para ter na Unidade Básica de Saúde, 
que estava lá e ouviu a mãe falando que iria para casa, que não poderia esperar, que hoje recebeu da prefeita 
falando que na sexta-feira conhecerão a reestruturação da Saúde de Ponta Grossa, que falou para a prefeita ir a 
Câmara falar sobre a grande reestruturação e que foi respondido que não pode, questiona o motivo de demorar 
tanto tempo para noticiar a grande reestruturação, que foi na RPC e passou vergonha, que se autonomeou 
secretaria e vinte e quatro horas depois colocou outra pessoa pois fez ato inconstitucional, que durante uma no 
e meio sabia que o Hospital da Criança iria fechar e não fez nada sobre isso, que hoje possuem vinte e três 
médicos para mais de cinquenta Unidade de Saúde, que está fechando a Unidade de Saúde de um bairro que 
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atende mais de dez mil pessoas que não pode se transformar em um Pronto Atendimento Infantil pois não 
possui espaço, que a saúde precisa ser pensada alongo e a médio prazo, que a prefeita não escutou vereadores 
da base, nem de pessoas da área da cidade, que ela não está ouvindo, que ninguém aguenta mais, comenta que 
depois que recebeu essa informação desse estudo de um ano e meio para o Hospital da Criança fechar é absurdo, 
questiona o motivo de esperar tanto tempo para contratar médicos, que para conhecer a saúde tem que vivenciar, 
que esse discurso não é político mas de quem gosta da cidade, que como vereadores tem a oportunidade ou de 
fazer algo ou deixar a saúde morrer no município, que estão convocando uma frente para salvar a saúde de 
Ponta Grossa, pois não pode ficar desse jeito, que querem convocar o doutor Gustavo da Matta para colocar 
“as cartas na mesa” pois as pessoas estão sofrendo, que se alguma atitude não for tomada uma Comissão 
Processante na Câmara Municipal, que  a única chance da prefeita fazer algo é em dez dias, que é inadmissível, 
e a prefeita não está fazendo nada, que não dá mais para ficar desse jeito, comenta que o governo do Estado 
não auxilia como deveria, e talvez por não queer se desentender com o governador, não pede e as pessoas estão 
sofrendo, reforça sobre um ano e meio sabendo que o Hospital da Criança não receberia mais entrada e não fez 
nada, comenta que não deseja criticar e que está apontando soluções. 
MESA EXECUTIVA: Informa que chegou as indicações dos líderes para o Projeto de Emenda da Lei 
Orgânica Municipal, que está composto através dos líderes Ede Pimentel (PSB), vereador Léo 
Farmacêutico(PV), Joce Canto (PSC), Leandro Bianco (REPUBLICANOS) e Missionária Adriana 
(SOLIDARIEDADE), é informado que algumas lideranças não forma consultadas e com isso foi informado 
que será esperado até a próxima semana para a composição e pede ao departamento jurídico que possa solicitar 
o pedido com a assinatura de todos os líderes. 
VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta que a situação da saúde é muito difícil, que essa questão 
envolvendo a UPA Santa Paula e desde o início do seu mandato visita essa UPA e de fato nos últimos meses 
vem sido recorrente a falta e a demora de atendimento especialmente as mães e crianças que ficam esperando 
atendimento do lado de fora, que o atendimento demora até doze horas que levou várias vezes ao Ministério 
Público o atendimento e que a última vez que levou ao Ministério Público, como já relatou, uma auditoria feita 
pela Controladoria do Município aonde não sabem aonde foi parar mais de seiscentos e sessenta e cinco mil 
reais, onde tem divergências no contrato, médicos que receberam e trabalharam menos que deveriam e 
questiona se é isso que faz a demora no atendimento e que a prefeitura deve tomar uma atitude e se manifestar 
em relação a essa auditoria e esse acordão que foi aprovado pela Controladoria Geral do Munícipio e que não 
foi exposto para a população de Ponta Grossa e devem se posicionar, comenta que vão votar uma moção que 
fizeram com relação aquele centro de atendimento que querem levar para a unidade Sady Silveira e que 
entender que esta é uma unidade muito importante para a comunidade de Olarias, mais de dez mil atendimentos, 
e não dá para tirar a unidade dali, essa unidade que a refeita quer criar para levar esse Centro de Atendimento 
Infantil, o novo PAI deve ser levado ao antigo CAS Central, que hoje funciona o Hemepar, que o prédio que 
foi reformado e já está pronto deve voltar para o prédio do Hemepar, faz apelo ao governador Ratinho Junior 
e aos que tem os Deputados Federais deve se mobilizar e fazer o governador comprar os moveis para o Hemepar 
e tirar do antigo CAS Central para que o prédio volte para o município, não pode a comunidade do Olarias ser 
penalizada, concede a palavra ao vereador Ede Pimentel (PSB), comenta que sexta-feira a prefeita os convidou 
para uma reunião sobre a reestruturação da saúde e que acha importante que todos os vereadores estarem nessa 
reunião, que parece que a prefeita após não os atender, quer abrir um diálogo, e que é importante dialogar a 
saúde, quanto ao Posto, já estão quebrando tudo, que já não está tendo atendimento, que hoje faz uma semana 
e estão sem saber o que fazer, quanto a UPA Santa Paula, esteve essa semana na UPA, um caos e muitas 
crianças, faz apelo a prefeita sobre a situação de estar muito cheio a UPA e as crianças no frio, no sereno e 
pede atitude para que as crianças não sofram mais do que já estão, reforça não querer prejudicar ninguém mas 
que querem que a população seja atendida. Com a palavra novamente a vereadora Joce Canto (PSC), comenta 
que existe uma resolução da SESA que fala que os recursos mandados para unidade Sady foram mandados 
para tenção primaria então a prefeita deve consultar seu jurídico para que não incorra em improbidade 
administrativa, que a prefeita fala tanto em economia e quer alugar uma casa para fazer a unidade Sady, 
lembrando que tem o CAS Central, parabeniza a Secretaria de Educação, que levou o projeto Integrador 
Cescage que busca transmitir noções de cuidados básicos da saúde bucal, que a equipe pretende estender o 
projeto da outras unidades educacionais do município, agradece por poder implantar esse projeto tão 
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importante, e que busca ensinar novamente as crianças a ter saúde bucal, comenta que na próxima segunda-
feira possui uma grande bomba na saúde. 
VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Comenta que estão em Curitiba com uma situação sobre 
intolerância religiosa e que na cidade tiveram um caso da Mesquita que foi queimado o Alcorão e no Jardim 
Sabará vândalos invadiram a Paroquia, comenta ser a favor da liberdade religiosa e repudia toda e qualquer 
situação de invasão a qualquer templo religioso, comenta que fica triste com o que houve, que a prefeita convida 
os vereadores e os mesmos ficam “batendo” na Tribuna, que a prefeita está dando a oportunidade para dar 
opinião e que busca ser justo, comenta que todos juntos devem fazer uma força tarefa, se a prefeita os convidou 
para ouvir farão isso, que vão criticar e tambem levar sugestões, que sua sugestão é  que o secretario deve ter 
“coração”, que veja o sofrimento do povo, e comenta sobre sentar na mesa com a prefeita e falar e sugerir o 
que deve ser feito, que devem ajudar e apoiar e depois disso acontecer entende e respeita a todos e sabe que 
todos sofrem com isso, que dependendo do secretário os vereadores tambem são cobrados e que devem fazer 
uma força tarefa, e comenta que não tem preço salvar uma vida, e o quando será gasto para ter uma UBS ou 
Hospital não importa, que deve ser um preço justo mas deve ser pago, e devem achar alternativas para que a 
saúde entre nos eixos e que não percam mais vidas, que a situação é sério  e que entende todos os vereadores 
mas devem ajudar. Reforça lamento e repudio contra a Intolerância Religiosa e que teve um cidadão que falou 
que o presidente atual não gosta de gente, só gosta de polícia e que ainda não entende quem é, pois, é gente e 
tem orgulho de ser policial e que as pessoas que são segurança de todos os candidatos a presidentes são 
policiais. 
VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Declinou a palavra. 
VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO(PSB): Lembra o que ocorria na saúde antes da pandemia para que 
entendam que ao menos do tempo que acompanha a saúde e de sua rápida passagem pela Casa em 2014, nunca 
teve a felicidade de ter uma saúde que atendesse os anseios da sociedade e que sempre tiveram problemas, 
destaca que antes da pandemia havia fila quilométrica nas questões de especialidade, e que  continua 
acontecendo com maior gravidade, se antes já tinham uma situação delicada a mesma foi precarizada a partir 
da pandemia e hoje se vive a consequência do conjunto todo, que é preciso que se tome atitudes e o Executivo 
tem a obrigação de tomar essas atitudes de forma rápida, comenta que possuem cerca de sessenta UBS, que a 
primeira obrigação do município é atender a população nos bairros, no primeiro atendimento, que devem 
analisar o motivo das UBS estarem fechadas, par que essas UBS voltem a funcionara, que não é pôr a UBS 
estar fechadas que as pessoas não ficarão doentes, questiona qual a obrigação do orçamento do município, e 
informa que é a atenção primaria, critica que tem visto nos últimos anos que carregaram nas costas um fardo 
que devia ser dividido com o estado, que apenas o Pronto Socorro consumia setenta milhões de reais por ano, 
que isso poderia proporcionar atendimentos nos bairros, comenta que UPAs não são locais apropriados e não 
devem parar de penar que o estado está fazendo sua parte, que não está, comenta sobre eleger representantes 
da cidade, que buscara recursos para investir na cidade, comenta que outros municípios que possuem vários 
deputados eleitos enquanto o município possui dois, que precisam de mais representatividade para que possam 
cobrar e buscar emendas, para construir estruturas que não possuem e que o governo do estado entenda que 
Ponta Grossa é o centro que representa uma região toda, que as pessoas vem em Ponta Grossa buscar 
atendimento em saúde, comenta que devem auxiliar o governo municipal que tome as medidas necessárias de 
forma emergencial, que devem entender que apenas com os repasses que há, não é possível resolver os impasses 
da região inteira, reforça que não é de hoje que sofrem por falta de representatividade, comenta sobre recursos 
trazidos pelo deputado Aliel Machado e que é necessario que outros Deputados possam encaminhar recursos 
para a cidade, e para isso precisam pertencer a região, comenta que a saúde está precária, mas precisam ser 
justos e dizer que o que vivem é fruto de um passado que nunca houve um real enfrentamento de trazer o 
recurso necessario para a região, comenta que os recursos devem vir da União e do estado. 
VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO(PV): Declinou a palavra. 
VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA(SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 
VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 
VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Declinou a palavra. 
VEREADOR FILIPE CHOCIAI(PV): Declinou a palavra. 
VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Declinou a palavra. 
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Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 11/05/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 323/2021: 

Institui o Dia Municipal de Enfrentamento à Psicofobia, a ser celebrado no dia 12 de abril. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 348/2021: 

Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel localizado no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins, e dá outras 

providências. 

Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - 1 Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA 

Projeto de Lei Ordinária nº 56/2022: 

Denomina de NAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA MACHADO a Rua “N”, do Loteamento Cidade Jardim, 

situado no Bairro Cará-Cará, nesta cidade. 

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

  

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 63/2022: 

Promove alterações na Lei nº 11.816, de 28/06/2014, conforme especifica. 

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

_________________________________________________________________________ 

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 150/2021: 

Dispõe sobre a visita hospitalar virtual, por meio de videochamadas, de familiares e pacientes infectados pelo 

Novo Coronavírus (Covid - 19) internados em enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva (UTI's) de hospitais 

públicos e privados no Município de Ponta Grossa e dá outras providências. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 18 

Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

 

                         CFOF  - Favorável, observada a Emenda de Redação confeccionada pela CLJR 

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

                         CSAS - Favorável, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela CLJR 

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

  

EMENDA MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Júlio Küller 

  

PARECERES:  CLJR      - Pela admissibilidade 

                         CFOF     - Favorável 
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                         COSPTTMUA  - Favorável 

                         CSAS    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO 

Projeto de Lei Ordinária nº 175/2021: 

Denomina de Rua NEI JOSÉ TRAMONTIN a Rua 21 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, 

nesta cidade. 

  

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

Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR JÚLIO KÜLLER 

Projeto de Lei Ordinária nº 179/2021: 

Autoriza o Poder Executivo a instituir o Cartão Receita, destinado à renovação automática das receitas de 

doenças crônicas previamente diagnosticadas aos usuários dos hospitais, prontos-socorros, prontos 

atendimentos e unidades de saúde do Município, e dá outras providências. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 18 

Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

 

                         CFOF  - Favorável, observada a Emenda de Redação confeccionada pela CLJR 

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

                         CSAS - Favorável, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela CLJR 

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

  

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 

Projeto de Lei Ordinária nº 281/2021: 

Denomina de Rua OLIVIA BATISTA HUL o trecho ainda sem denominação em frente do CMEI Valdivino 

Lopes, compreendido entre as Ruas Jabuticabeira e Caneleira, do Núcleo Santa Paula II, no Bairro Contorno, 

nesta cidade. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 18 

Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

 

                         COSPTTMUA  - Favorável nos termos da Emenda de Redação da CLJR 

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

_________________________________________________________________________ 

  

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 

Projeto de Lei Ordinária nº 298/2021: 

Promove alteração na Lei nº 11.494, de 11/10/2013. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso                          CFOF 

- Favorável, observado o Substitutivo Geral confeccionado pela CLJR 

                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela CLJR 

Pedido de vistas por 1 dias do vereador Ede Pimentel (PSB) (Aprovado – 10 Votos Favoráveis - 8 Votos 

Contrários - Abstenções) 

 

  

______________________________________________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
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MOÇÕES 

  

Nº 200/2022 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APELO 

A Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, para que determine 

aos departamentos competentes da municipalidade, estudos objetivando manter a comunidade  de Olarias o 

direito de atendimento na UBS Sady Silveira, no Bairro Olarias. 

  

Nº 201/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada à David de Oliveira em homenagem ao seu trabalho frente ao Projeto Emanuel e pelo 

aniversário de 6 anos deste projeto 

  

Nº 202/2022 dos Vereadores EDE PIMENTEL, JOCE CANTO e JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt,  pela não 

utilização da Unidade Básica de Saúde Sady Silveira em Pronto  Atendimento Infantil, buscando outra 

alternativa. 

                                     

Nº 203/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APELO 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a contratação ou remanejamento de 

funcionário público como atender para  entrega de remédios na Ubs Antonio Schwanzee na Ubs Santa Luzia. 

  

Nº 204/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

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

administrativas a fim de que seja aberto Concurso Público para provimento de cargo de Assistente Social. 
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Nº 205/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

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

administrativas a fim de que seja implementado um programa específico para solução de conflitos no trabalho 

de equipe, entre servidores de escolas municipais e unidades básicas de saúde do município de Ponta Grossa. 

  

Nº 206/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao projeto social Grupo de Estudos Pré-Vestibular Imaculada Conceição - Cursinho Imaculada, na 

pessoa do coordenador Rodrigo Milleo, pelos 15 anos oferecendo ensino de qualidade para jovens e adultos de 

Ponta Grossa. 

 Total de Moções Aprovadas – 7 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 1 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereador Geraldo Stocco(PSB) - 1 

Vereadores Ede Pimentel (PSB), Joce Canto (PSC) e Julio Kuller (MDB) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1118/2022 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 Rua: Casemiró Zambrycki  

Bairro: Leila Maria 

Nº 1119/2022 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 
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aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção com urgênca Rua:Daily Luiz 

Wambier- Vila Liane 

  

Nº 1120/2022 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 limpeza do bueiro localizado na 

Rua Alberto de Oliveira esquina com a República São Salvador como também na Rua República São Salvador, 

1231 na Vila Madureira. 

  

Nº 1121/2022 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 o reparo da iluminação da Rua José 

Verissímo esquina com Marcílio Dias na Vila Madureira. 

  

Nº 1122/2022 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 e manutenção da Rua: Daily Luiz Wambier na altura do n°399/ Vila Liane 

  

Nº 1123/2022 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 solicitar a manutenção da iluminação da rua Abatia, 

Palmeirinha, Nova Rússia. 

  

Nº 1124/2022 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 na rua Abatia, Palmeirinha, Nova 

Rússia. 
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Nº 1125/2022 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 urgente conserto da tubulação de água da rua Dr. 

Estevão Ribeiro de Souza Neto, Contorno. 

  

Nº 1126/2022 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 e manilhamento da rua Minas 

Gerais, Nova Rússia. 

  

Nº 1127/2022 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 solicitar de modo urgente um estudo para melhorias 

na sinalização na rua Abatia, Palmeirinha, Nova Rússia. 

  

Nº 1128/2022 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 limpeza de terreno público localizado ao lado da 

Escola Municipal Mário Braga, rua Leopoldo Lopes, Cara-Cara. 

  

Nº 1129/2022 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 solicitar de modo urgente um estudo para instalação 

de uma travessia elevada próximo a Escola Municipal Prof. Rubens Edgar Fustemberg, rua Abatia, 

Palmeirinha, Nova Rússia. 

  

Nº 1130/2022 do Vereador DR. ERICK 
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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 paralela as ruas Perita, 

Copal, Aventurina, Marfim e Coral, Bairro Neves. 

  

Nº 1131/2022 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 melhorias para segurança de pedestres na rua Sabiá, 

Chapada. 

  

Nº 1132/2022 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 manutenção com patrolamento e 

cascalhamento da Estrada do Alagados, Ponta Grossa - PR. 

  

Nº 1133/2022 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 manutenção com patrolamento e 

cascalhamento da Estrada de acesso ao São Jorge, Ponta Grossa - PR. 

  

Nº 1134/2022 do Vereador DR. ZECA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o tapa buraco na Rua Otília Cunha 

Guimarães, nº 79, no bairro Uvaranas. 

  

Nº 1135/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção da Rua Lagoa de Itaipu 

Bairro Oficinas, nesta cidade. 
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Nº 1136/2022 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, providências objetivando cascalhamento, patrolamento, 

acessibilidade e melhorias de trafegabilidade para a  Rua Sertanópolis em toda a sua extensão, esta situada no 

Parque Auto Estrada. 

  

Nº 1137/2022 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, providências para conserto em tampa de escoamento para 

galerias de águas pluviais, esta situada em trecho da Rua Padre Anchieta, trecho que antecede o início da Rua 

Julia da Costa, na Colônia Dona Luiza. 

  

Nº 1138/2022 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, providências objetivando estudos e aplicação para sinalização 

vertical e horizontal de advertência e de regulamentação para todas as ruas do bairro Jardim Nova Ponta Grossa, 

situado na região de Uvaranas. 

Total de Indicações Aprovadas – 21 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 3 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 9 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 2 

Vereador Dr. Zeca (PSL) - 1 

Vereador Celso Cieslak(PRTB) - 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 3 

______________________________________________________________________________________________________________ 

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 10 de maio de 2.022. 
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Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                 Presidente                                                 1º Secretário 

  

 

  
 

 

  
 

 
 
 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 
VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta que sobre a conversa com a Secretaria Simone Nevez e 
conversaram tambem sobre uma lei de sua autoria que institui a semana de conscientização sobre o ciclo 
menstrual no município e segundo a secretaria, a Semana Proposta para a Conscientização do Ciclo Menstrual 
vai acontecer entre os dias 22 de maio a 25 de maio sendo desenvolvida ações educativas com alunos, professores 
e a equipe pedagógica do quarto e quinto ano e para toda a comunidade, que fica feliz  que uma lei aprovada na 
Casa será já aprovada  neste ano, muito importante falar sobre a conscientização do ciclo menstrual, comenta 
sobre os responsáveis e público alvo das palestras e no dia 2 haverá a live mais importante informando o motivo 
da conscientização, que estão todos convidados para a semana de conscientização do ciclo menstrual, e 
parabeniza a secretaria Simone Neves que trabalhou para essa lei já estar ocorrendo no município. 
VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Informa com pesar a morte de Mario Roberto Stinghen, que  
foi presidente do DCE e esteve na luta por muitos anos da esquerda, e recebem com tristezas a perda desse 
grande  companheiro, cita fala do mesmo, “Vivendo hoje, guardando as coisas boas que já viveram, não 
esquecendo os erros e seguindo em frente, vendo mais o menos o que nosso horizonte nos permite ver como 
numa caminhada pelos nossos campos, as vezes a gente está dentro de um cânions e só vê o rio, mas podemos 
estar no alto  e deslumbrar todo o horizonte, lembrando ainda que depois do que a gente consegue enxergar tem 
mais coisas”, além disso comenta que marcarão reunião com a secretaria do meio ambiente para tratar sobre o 
abandono dos animais e das castrações que estão extremamente atrasadas, que as ONGs não conseguem sucesso 
nas doações e força tarefa nas castrações, que entrarão em contato para se disponibilize pretendem conversar 
com a comandante da guarda municipal sobre maus tratos com os animais, e que estarão na reunião com a 
prefeita para levar ideias e não apenas para ouvir o que já tenham decidido. 
VEREADOR DR. ERICK(PSDB): Comenta que ontem assistindo o jornal ficou sem acreditar no que ouviu 
sobre o governo do estado que gastará quinhentos milhões para construir uma barreira de concreto na área do 
litoral do Paraná para proteger a Orla de Matinhos contra ressacas e que tem algo natural que protege a orla de 
ressacas, que se chama Restinga, que é uma  mata nativa típica do litoral que se for cultivada protege toda orla 
das ressacas, comenta que na questão ambiental não pode deixar de apontar isso, pois crianças sabem a 
importância da Restinga e que possuem estados que são exemplos da preservação d a mata de restinga e que esse 
estado há muitos anos, não é culpa desse governo, mas muitos anos de falta de planejamento e as cidades foram 
crescendo de forma desordenada e foram retirando as restingas e isso reflete na qualidade de vida da população 
litorânea, que falta abrir os olhos, que a mata de restinga é uma barreira natural, e reforça indignação com a 
notícia que assistiu, sobre construir essa grande barreira de contrato, comenta que o concreto é corroído pelo 
mar, e que espera que esse ano pelo menos tenham um representante preocupado com a questão ambiental que 
reflete diretamente na qualidade de vida e economia. 
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VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Concede a palavra ao vereador Izaias Salustiano (PSB), comenta sobre 
as emendas e agradece ao deputado Aliel Machado que tem encaminhado recursos a cidade de Ponta Grossa 
atendendo ao pedido dos vereadores do PSB e já está depositado uma emenda de duzentos mil reais que vai ser 
para fazer a reforma do mini ginásio de esportes do distrito de Guaragi, que já está na fase de orçamento e que 
possui expectativa que esse ano possa ser licitado e executado a obra utilizando o recurso da emenda e tambem 
quatro milhões de reais aportados para pavimentação, comenta que o deputado Plauto encaminhou recurso de 
cento e cinquenta mil reais para castração dos animais no convênio entre o estado e o município, comenta que 
tem tramitando na Casa projeto de lei que trata dos jardins do mel projeto do estado que já está implantado em 
várias cidades do estado e logo poderão aprova-lo e iniciar plano de governo para o Projeto Jardim do Mel com 
abelhas sem ferrão a fim de haver cultivo e polinização. 

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

2&dtReuniao=11/05/2022&tpReuniao=1&dsVerbete= 
ATA DA CENTÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 
GROSSA, REALIZADA NO DIA ONZE DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (XVII 
LEGISLATURA). 
               Aos onze 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, 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, 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 - Mensagem nº 31/22 (Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 90/22), dando nova redação aos 
artigos 1º, 2º 3º, 4º e 5º do Projeto de Lei epigrafado. Of. Nº 832/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 
152/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 842/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 153/22, de 
autoria da Vereadora Joce Canto. Of. Nº 853/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 154/22, de autoria da 
Vereadora Joce Canto. Of. Nº 747/22-GP, em atendimento à Moção de Apelo nº 668/21, de autoria do Vereador 
Dr. Erick. Of. Nº 748/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1771/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 
738/22-GP, em atendimento a Indicação nº 170/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. Nº 741/22-
GP, em atendimento a Indicação nº 174/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 742/22-GP, em 
atendimento a Indicação nº 175/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 744/22-GP, em atendimento a 
Indicação nº 176/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 745/22-GP, em atendimento a Indicação nº 
177/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 743/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1718/21, de 
autoria do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 746/22-GP, em atendimento a Indicação nº 178/22, de autoria do Vereador 
Julio Küller. Of. Nº 749/22-GP, em atendimento a Indicação nº 179/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. 
Nº 751/22-GP, em atendimento a Indicação nº 1667/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. Nº 750/22-
GP, em atendimento a Indicação nº 180/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 752/22-GP, em 
atendimento a Indicação nº 1685/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. Nº 753/22-GP, em 
atendimento a Indicação nº 181/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 754/22-GP, em atendimento a 
Indicação nº 182/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 759/22-GP, em atendimento a Indicação nº 
183/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 760/22-GP, em atendimento a Indicação nº 184/22, de autoria 
do Vereador Julio Küller. Of. Nº 761/22-GP, em atendimento a Indicação nº 185/22, de autoria do Vereador 
Julio Küller. Of. Nº 762/22-GP, em atendimento a Indicação nº 186/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. 
Nº 763/22-GP, em atendimento a Indicação nº 843/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. Nº 
764/22-GP, em atendimento a Indicação nº 187/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 765/22-GP, em 
atendimento a Indicação nº 188/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 766/22-GP, em atendimento a 
Indicação nº 189/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 767/22-GP, em atendimento a Indicação nº 
190/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 768/22-GP, em atendimento a Indicação nº 191/22, de autoria 
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do Vereador Julio Küller. Of. Nº 780/22-GP, em atendimento a Indicação nº 192/22, de autoria do Vereador 
Julio Küller. Of. Nº 781/22-GP, em atendimento a Indicação nº 193/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. 
Nº 782/22-GP, em atendimento a Indicação nº 194/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 784/22-GP, 
em atendimento a Indicação nº 195/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 785/22-GP, em atendimento 
a Indicação nº 196/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 786/22-GP, em atendimento a Indicação nº 
197/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. Nº 795/22-GP, em atendimento a Indicação nº 198/22, de autoria 
do Vereador Julio Küller. Of. Nº 796/22-GP, em atendimento a Indicação nº 199/22, de autoria do Vereador 
Julio Küller. DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Projeto de Lei nº 118/22, denomina de MARIA 
ALICE LOPES WIECHINIESKI a Rua nº 24, do Residencial Jardim Royal, situado no Bairro Neves, nesta 
cidade. DO VEREADOR CELSO CIESLAK - Projeto de Lei nº 117/22, concede Título de Cidadã Benemérita 
de Ponta Grossa à Senhora IZABEL KOSSATZ PEREIRA. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de 
Aplauso nº 207/22, dirigida ao UniBrasil Centro Universitário de Ponta Grossa, na pessoa do Magnífico Reitor 
Senhor Alessandro Paulo Kinal, extensivo a todo o Corpo docente do Centro Universitário, pela instalação do 
novo Centro Universitário no Município de Ponta Grossa, o qual disponibilizará diversas vagas de cursos de 
graduação e pós-graduação na cidade. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Moção de Aplauso nº 208/22, 
dirigida a Márcio de Oliveira. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 209/22, a ser encaminhada 
a empresa La Fonte Business, que trabalha com criatividade e inteligência virtual para buscar os melhores 
resultados no meio digital para os seus clientes. Moçao de Sugestão Legislativa nº 210/22, à Excelentíssima 
Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que determine a realização de estudos e posterior 
encaminhamento de Projeto de Lei que dispõe sobre a inclusão de medidas de capacitação socioemocional no 
projeto pedagógico elaborado pelas escolas públicas de educação básica do Município de Ponta Grossa. Este 
Vereador subscritor sugere os termos do projeto de lei em minuta anexa. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção 
de Apelo nº 211/22, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que 
gestione junto aos órgãos competentes e realize medidas administrativas a fim de que sejam efetuados os 
pagamentos de salários atrasados dos trabalhadores terceirizados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU). DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Aplauso nº 212/22, dirigida ao Senhor Jesiel 
Ricardo dos Reis, Presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Ponta Grossa/PR., como 
reconhecimento aos relevantes trabalhos realizados em nosso Município. Manifestando-se em questão de ordem, 
o Vereador Dr. Erick cumprimentou a Diocese de Ponta Grossa, que esta semana está completando noventa e 
seis anos de história, estando presente na cidade desde meados da fundação do Município, saudando na pessoa 
do Bispo Diocesano. O Senhor Presidente também cumprimentou através do Bispo Dom Sérgio Artur Brashi a 
Diocese de Ponta Grossa, pelos trabalhos realizados perante a comunidade. Agradeceu pela presença do 
Vereador de Curitiba Ezequias Barros (PMB), acompanhado do Pastor Rogério e assessor, desejando boas 
vindas. Reforçou comunicado da sessão passada para que na próxima segunda feira os Senhores Líderes 
Partidários possam indicar os membros que comporão a Comissão Especial incumbida de exarar parecer ao 
Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal e também à CPI instauradas nesta casa, dizendo que se não houver 
consenso, haverá votação entre os Senhores Parlamentares. Convidou também a todos para prestigiarem na data 
de amanhã, dia doze de maio, às vinte horas, de sessão solene no Cine Teatro Ópera, sito à Rua XV de Novembro, 
468, para a entrega de títulos de cidadania honorária e benemérita. Anunciada a COMUNICAÇÃO 
PARLEMENTAR, se manifestaram da Tribuna: VEREADOR GERALDO STOCCO: Para relatar sobre sua 
visita à UPA SANTA PAULA na data anterior, onde conversou com Dra. Kelly, Diretora, tendo presenciado 
mais uma vez muitas famílias com crianças em busca de atendimento, lembrando ainda que a um dia atrás lá 
esteve o Vereador Ede Pimentel, onde comentou que estavam presentes cerca de setenta famílias aguardando ser 
atendidas. Parabenizou a todos os funcionários e funcionárias, dizendo que se não fossem pelos mesmos, estaria 
um desastre ainda maior. Seguindo, disse que a Prefeita Municipal sabia um ano e meio antes que o Hospital da 
Criança iria fechar, e que durante esse período a UEPG e Hospital Regional estudaram fechar a porta primária 
para atender a região, estando atendendo excepcionalmente bem Ponta Grossa e região dos Campos Gerais, 
porém não mais atenderam à porta aberta, porque fizeram acordo com a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, 
que após esse período o Hospital da Criança prestaria atendimento de média e alta complexidade, como acontece 
atualmente. Disse que durante esse período a prefeita não contratou médicos, não estruturou Unidades Básicas 
de Saúde, UPAS e hoje se encontra nesse caos a saúde. Comentou haver recebido mensagem via Whatts App da 
prefeita, dizendo que na segunda feira irão conhecer a reestruturação da saúde de Ponta Grossa, onde a convidou 
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a divulgar da Tribuna desta Casa de Leis, recebendo negação, indagando porque esperar tanto tempo para 
anunciar essa providência, onde durante um ano e meio, nada fez em relação ao Hospital da Criança que iria 
fechar. Rebateu a determinação da prefeita em adotar a Unidade de Saúde Sady Macedo Silveira para prestar 
atendimento infantil, dizendo que não tem espaço na referida unidade para tal, colocando que a saúde deve ser 
pensada a médio e longo prazo. Ressaltou ainda, que a Senhora Prefeita não ouviu a classe de doutores médicos 
da cidade. Informou que estará convocando uma frente com doutores, professores, comunidade, vereadores e 
deputados para salvar a saúde de Ponta Grossa, onde convidará o Dr. Gustavo da Mata para vir até esta Casa de 
Leis, e participar de reunião que fará com todos os demais pares. Dirigindo-se à Senhora Prefeita, disse que se 
não forem tomadas providências com atitude concreta nos próximos dias, uma CPP será instaurada nesta Casa, 
tendo a mesma uma última chance de fazer alguma coisa nos próximos dez dias. O Senhor Presidente informou 
haver recebido em mãos, ofício comunicando a respeito da composição da CPI DA SANEPAR, nas pessoas dos 
Vereadores: Ede Pimentel, Léo Farmacêutico, Joce Canto, Leandro Bianco e Missionária Adriana. Em seguida 
colocou em discussão e votação e diante dos questionamentos feitos pelos Vereadores Julio Küller e Paulo 
Balansin, alegando que não foram consultados, deixou para a próxima semana, solicitando ao Departamento 
Jurídico que apresente com assinatura de todos os líderes partidários, se não forem apresentados os nomes, 
providenciará a escolha dos membros através de votação em Plenário. VEREADORA JOCE CANTO: Registrou 
sua saudação especial ao Vereador de Carambeí, Deleon, em visita ao seu gabinete, parabenizando-o pelo seu 
trabalho. Manifestou em relação ao assunto abordado por Geraldo Stocco na área da saúde, quanto à questão 
envolvendo a UPA SANTA PAULA, lembrando que desde o primeiro dia de seu mandato, realizou muitas 
visitas à mesma, quando nos últimos meses, vem muito recorrente a demora de atendimento, especialmente às 
mães, crianças, ficando nos últimos dias no frio, esperando atendimento. Já levou mais de quatro vezes ao 
Ministério Público, na última vez, uma auditoria foi feita pela Controladoria do Município, onde não sabe onde 
foi parar mais de seiscentos e sessenta e cinco mil reais, que não foi exposto para a população de Ponta Grossa, 
sendo esse dinheiro do contribuinte, enquanto as mães continuam sofrendo. Ainda em relação ao assunto, 
informou que irão votar moção que realizou com relação ao Centro de Atendimento que desejam levar para a 
unidade Sady Silveira, entendendo que essa é importante para a comunidade de Olarias. Entende que o novo PAI 
tem que ser levado para o antigo CAS CENTRAL que hoje funciona o HEMEPAR, devendo esse voltar para o 
seu prédio de origem, ficando o Governador Ratinho Júnior responsável em comprar os móveis para esse imóvel, 
conclamando aos Senhores Vereadores que acionem seus deputados correligionários nesse sentido. Em aparte 
somou o Vereador Ede Pimentel, lembrando haver sido convidado pela Senhora Prefeita para participar de 
reunião com vistas à reestruturação da saúde, entendendo importante todos os demais pares estarem presentes, 
parecendo que a mesma abriu diálogo nesse sentido. Quanto ao Posto de Saúde Sady Silveira, disse que estão 
quebrando velhas estruturas, não tendo mais atendimento no mesmo e nas próximas horas foi comunicado sobre 
o que iria acontecer, já tendo se passado uma semana e ainda está sem saber o que fazer. Quanto à UPA SANTA 
PAULA, disse que esteve lá essa semana, verificando o caos instaurado, com muitas crianças esperando ser 
atendidas. Notou situação de estar muito cheia e crianças estar no frio e sereno com problemas respiratórios, 
solicitando a tomada de atitude da Senhora Prefeita, através da colocação de uma tenda ou encontrar outra 
situação. Parabenizou vereadores Joce e Geraldo, dizendo que estão na mesma luta. Entende importante todos 
se fazerem presentes na sexta-feira em reunião com a Senhora Prefeita. Retomando seu pronunciamento, a 
Vereadora Joce Canto lembrou existir Resolução da SESA, quanto aos recursos encaminhados para a Unidade 
Sady Macedo Silveira, dizendo que foram preconizados como unidade básica para atenção primária, concluindo 
que não se pode adotar o mesmo de centro de atenção infantil, solicitando a prefeita que consulte seu jurídico 
para não incorrer em improbidade administrativa, deixando esse alerta. Ressaltou ainda, que a Senhora Prefeita 
comenta tanto em economizar, vendendo prédios públicos, daí deseja alugar uma casa para fazer unidade, 
lembrando que tem o CAS CENTRAL. Parabenizou a Secretária de Educação, Simone Neves onde levou às 
mãos da mesma o Projeto Integrador Cescage, que objetiva transmitir aos estudantes e educadores 
público/infantil da Escola Municipal Kazuko Inoe noções de cuidados básicos de saúde bucal, através de práticas 
pedagógicas que consigam auxiliar a comunidade escolar sobre a importância da higiene bucal, bem como 
identificar principais objetivos com desafio e implantação de hábitos saudáveis no ambiente escolar. Colocou 
que a referida equipe almeja à médio prazo, estender projeto a outras unidades educacionais do município. 
Finalizou anunciando que na próxima segunda-feira trará uma grande bomba na área de saúde. O Senhor 
Presidente informou haver recebido convite estendido a todos os demais parlamentares, para reunião com vistas 
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à reestruturação da saúde de Ponta Grossa, às nove horas no gabinete da prefeita, considerando pauta importante 
para todos.  VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Saudou a presença do Vereador Ezequias Barros, 
acompanhado do Pastor Rogério e Murilo, assessor. Comentou sobre situação ocorrida em Curitiba, sobre 
intolerância religiosa, onde um vereador invadiu paróquia da Igreja Católica, estando  inserido em processo de 
cassação por decoro parlamentar, lembrando que ocorreu caso em nossa cidade, com invasão de uma mesquita, 
tendo sido queimado o alcorão, ficando sabendo ainda que na Paróquia São Pedro, localizada no Jardim Sabará, 
também vândalos a invadiram, deixando registrada a sua manifestação, sendo a favor da liberdade religiosa, do 
respeito com todo os líderes espirituais, repudiando toda e qualquer situação de invasão a qualquer templo que 
seja. Seguindo, disse que a prefeita municipal está dando oportunidade para opinarem quanto à saúde, 
convidando os vereadores para reunião, enquanto ficam criticando da Tribuna,  não conseguindo entender, 
quando podem levar suas sugestões, já tendo manifestado a sua, que o secretário ou secretária da pasta deve ter 
coração, e que veja realmente o sofrimento do povo. Concorda com o fato de ter de sentar à mesa e discutir, 
sendo o preço que tem de pagar para que a saúde melhore na cidade e pessoas sejam bem atendidas, sem perder 
mais vidas, sendo esse o momento, agora, na pessoa da Prefeita Elizabeth Schmidt. Rebateu declarações de um 
cidadão que falou que o presidente da república atual não gosta de gente, somente de polícia, não tendo assim 
formatado quem é, dizendo de seu orgulho em declarar que é eterno policial militar e pessoas que são seguranças 
de todos os candidatos à presidência são policiais. Concluiu citando essas palavras: “Então ele que contrate 
outras pessoas e não fique cercado de um monte de polícia cuidando dele”. VEREADOR IZAIAS 
SALUSTIANO: Também registrou suas considerações a respeito da saúde, lembrando de início do que ocorria 
antes da pandemia onde nunca tiveram felicidade em ter atendimento perto daquilo que se justifica uma cidade 
do porte de Ponta Grossa, sempre apresentando problemas e agora precisam refletir porque esses existem. 
Recordou que antes da pandemia tinha uma fila quilométrica especialmente nas questões de especialidades, 
sendo um fato que continua acontecendo agora com maior gravidade, considerando que cirurgias eletivas ficaram 
a muito tempo estancadas, havendo demanda represada nesses dois anos. Citou que a situação da saúde nunca 
esteve tão caótica como nesse momento, necessitando da tomada de atitude, sendo obrigação do Poder 
Executivo, porém precisam entender que tem cerca de sessenta UBS, onde a população tem que ser atendida nos 
bairros com equipe médica preparada para primeiramente atender, e a questão importante a se analisar é porque 
essas estão fechadas. Destacou que o município carregou de tempos um fardo que era de competência do estado 
em termos de saúde, quando a obrigação primeira do Município é investir na atenção primária. Disse que somente 
um pronto socorro consumia setenta milhões de reais ao ano, que se fossem destinados às UBS, imagina quantos 
médicos poderiam ser contratados, quantas centenas e milhares de pessoas poderiam estar sendo atendidas em 
seu bairro, sem ter que vir se amontoar nas duas UPAS, que não são locais apropriados. Disse que o estado não 
está fazendo sua parte e agora está se aproximando eleição para deputados, conclamando a eleger pessoas de 
nossa cidade e que trarão emendas e para que possam receber as cobranças dos representantes desta Casa, fazer 
com que o governador entenda que Ponta Grossa é um centro que representa toda uma região. Não havendo mais 
vereadores interessados em se manifestar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - 
PROJETO DE LEI Nº 323/21 (Vereador Julio Küller), institui o Dia Municipal de Enfrentamento à Psicofobia, 
a ser celebrado no dia 12 de abril: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 348/22 (Poder Executivo), autoriza o 
Poder Executivo a alienar o imóvel localizado no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins, e dá outras 
providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, 
Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias 
Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo 
Balansin. Fica registrado o voto contrário da Vereadora Josi do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 56/22 (Vereador 
José Carlos S. Raad “Dr. Zeca), denomina de NAIR GONÇALVES DE OLIVEIRA MACHADO a Rua “N”, do 
Loteamento Cidade Jardim, situado no Bairro Cará-Cará, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 
63/22 (Vereador Leandro Bianco), promove alterações na Lei nº 11.816, de 28/06/2014, conforme especifica: 
APROVADO. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 150/21 (Vereador Felipe Passos), dispõe 
sobre a visita hospitalar virtual, por meio de videochamadas, de familiares e pacientes infectados pelo Novo 
Coronavírus (Covid-19) internados em enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva (UTI´s) de hospitais 
públicos e privados no Município de Ponta Grossa e dá outras providências: APROVADO, nos termos da 
EMENDA DE REDAÇÃO, apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e da EMENDA 
MODIFICATIVA, de autoria do Vereador Julio Küller. PROJETO DE LEI Nº 175/21 (Vereador Izaias 
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Salustiano), denomina de NEI JOSÉ TRAMONTIN a Rua 21 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro 
Neves, nesta cidade: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 179/21 (Vereador Julio Küller), autoriza o Poder Executivo a instituir 
o Cartão Receita, destinado à renovação automática das receitas de doenças crônicas previamente diagnosticadas 
aos usuários dos hospitais, prontos-socorros, prontos atendimentos e unidades de saúde do Município, e dá outras 
providências: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 281/21 (Vereador Ede Pimentel), denomina de Rua OLIVIA BATISTA 
HUL o trecho ainda sem denominação em frente ao CMEI Valdivino Lopes, compreendido entre as Ruas 
Jabuticabeira e Caneleira, do Núcleo Santa Paula II, no Bairro Contorno, nesta cidade: APROVADO, nos termos 
da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 
298/21 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno), promove alteração na Lei nº 11.494, de 11/10/2013: RETIRADO 
PARA VISTAS, a pedido do Vereador Ede Pimentel, cuja solicitação verbal foi aprovada com votos favoráveis 
dos Vereadores Celso Cieslak, Ede Pimentel, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Joce Canto, Josi do Coletivo, 
Julio Küller, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana e Paulo Balansin e contrários dos Vereadores Divo, Dr. 
Erick, Felipe Passos, Filipe Chociai, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Leandro Bianco e Pastor Ezequiel Bueno. 
EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 200/22, do Vereador Julio Küller; 201/22, do 
Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 202/22, dos Vereadores Ede Pimentel, Joce Canto e Julio Küller; 203/22 do 
Vereador Leandro Bianco; 204, 205/22, do Vereador Dr. Erick; 206/22, do Vereador Geraldo Stocco e 
Indicações nºs 1118, 1119, 1122/22, do Vereador Izaias Salustiano; 1120, 1121/22, do Vereador Leandro Bianco; 
1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131/22, do Vereador Dr. Erick; 1132, 1133/22, do Vereador 
Paulo Balansin; 1134/22, do Vereador Dr. Zeca; 1135/22, do Vereador Celso Cieslak; 1136, 1137, 1138/22, da 
Vereadora Missionária Adriana. Manifestaram-se em Questão de Ordem os Vereadores Felipe Passos, 
solicitando ao Senhor Presidente a possibilidade da inclusão do Projeto de Lei nº 160/21 na Ordem do Dia da 
próxima sessão; Josi do Coletivo, solicitando retorno do Projeto de Lei nº 186/21 em pauta e Missionária 
Adriana, reivindicando a colocação do Projeto de Lei nº 54/22 para apreciação. Finalizada a votação da Ordem 
do Dia, deu-se início às manifestações do PEQUENO EXPEDIENTE - VEREADORA JOCE CANTO: 
Complementando seu pronunciamento da Tribuna, em relação à conversa com a Secretária Simone Neves, 
informando também sobre Lei de sua autoria de nº 14.091/21, que institui a Semana de Conscientização sobre o 
ciclo mestrual no âmbito do Município, que segundo informações da mesma, vai acontecer entre os dias 22 a 25 
de maio, sendo desenvolvidas ações educativas com alunos, professores e equipes pedagógicas do 4º e 5º ano e 
toda comunidade. Relatou que no dia 24 terá encontro com o Tema “Semana de Conscientização Sobre o Ciclo 
Mestrual, Porque a Conscientização?” Com público alvo constituído de professores do 4º e 5º ano e professoras 
pedagógicas das escolas, responsáveis, Fundação Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação. Dia 
25 será realizada live mais importante da Semana de Conscientização, onde todos estão convidados, quem irá 
passar a palestra é a Fundação Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação às dezenove horas e o 
link de acesso estará disponível nas redes sociais e site da Prefeitura. Parabenizou a Secretária Simone Neves 
que trabalhou para que a lei esteja em funcionamento no Município VEREADORA JOSI DO COLETIVO: 
Registrou manifestação de pesar em nome do mandato coletivo pela morte de Mário Roberto Sting, que foi 
presidente do DCE nos anos oitenta, vulgo Semina, que esteve na luta por muitos anos, na esquerda, por justiça, 
dignidade dos trabalhadores, estudantes. Registrou trecho escrito pelo mesmo: “Vivendo hoje, guardando as 
coisas boas que já vivemos, não esquecendo os erros para não fazer de novo e seguindo em frente, vendo mais 
ou menos o que o horizonte nos permite ver. Como numa caminhada pelos nossos campos, às vezes a gente está 
dentro de um cânion e só vê o rio. Nós podemos estar no alto e vislumbrar todo o horizonte. Lembrando ainda 
que depois do que a gente consegue enxergar tem mais coisas”. Outro assunto, em nome do mandato coletivo, 
para informar que novamente marcarão reunião com a Secretaria de Meio Ambiente para tratar da questão 
relacionada ao abandono de animais e das castrações que estão extremamente atrasadas, assim desejam realizar 
propostas e parcerias também nas doações, em razão das protetoras não estarem dando conta, sem existirem 
projetos para que haja realmente sucesso e força tarefa para castrações. Assim como fizeram conversa com o 
Delegado Maurício, também pretendem, juntamente com a Comandante da Guarda Municipal, batalhar por essa 
questão de maus tratos, estando de olho e abertos ao diálogo. Finalizou dizendo que se fará presente na reunião 
com a Prefeita Municipal na próxima sexta-feira, porém para levar idéias, não apenas para ouvir o que já esteja 
resolvido. VEREADOR DR. ERICK: Para comunicar que na data anterior, assistindo o tele-jornal, deu conta 
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que o governo do estado vai gastar quinhentos milhões de reais para construir barreira de concreto na areia do 
litoral do Paraná, para proteger a orla de Matinhos contra a ressaca, dizendo existir maneira natural para proteger, 
cujo nome é restinga, mata nativa típica, que se for plantada e cultivada, cumpre com essa função, não sabendo 
o que acontece que na questão ambiental, até criança sabe da importância dessa vegetação e secretário de meio 
ambiente não sabe dessa importância. Falou da existência de estados que dão importância à mata de restinga, 
enquanto que no litoral infelizmente devido à muitos anos, com falta de planejamento, com o crescimento 
desordenado das cidades, foram eliminadas. Deixou registrada sua indignação com a referida notícia. Concluiu 
dizendo esperar que tenhamos pessoas que representem esses anseios no estado. VEREADOR EDE PIMENTEL, 
passando ao Vereador Izaias Salustiano, continuando seu comentário a respeito das emendas, agradecendo ao 
Deputado Aliel Machado que tem enviado recursos para a cidade de Ponta Grossa, atendendo pedidos de 
vereadores do PSB, já estando depositado nas contas do Município, desde 29 de setembro de 2021, emenda de 
duzentos mil reais para reforma do mini-ginásio de esportes do Distrito de Guaragi, estando na fase de 
orçamento, sua expectativa que esse ao possa ser licitada e realizada a obra. Também quatro milhões de reais 
para pavimentação que indicou no Bairro do Jardim Maracanã, seiscentos e trinta e oito metros da Rua Paraguaçu 
que será contemplada com os devidos recursos. Ainda falou do Deputado Plauto Miró Guimarães que 
encaminhou recursos da ordem de cento e cinqüenta mil reais para castração de animais através de convênio do 
Estado com o Município que está na fase de cadastramento de pessoas em diversos bairros da cidade, conforme 
estudo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, totalizando duzentos mil reais, porém cento e cinqüenta do 
Deputado Plauto e outro valor de outro deputado que não é de Ponta Grossa, mas que encaminhou os recursos. 
Somando ao Vereador Dr. Erick, disse estar tramitando na Casa, de sua lavra, projeto de lei que trata dos Jardins 
do Mel, oriundo do Estado do Paraná, já implantado em Curitiba, em mais dezesseis cidades, logo estará para 
aprovação na Casa, tendo conversado com o Secretário de Agricultura que irá iniciar programa de governo para 
que possam já dar efetividade a esses projetos, tratando de abelhas sem ferrão que irão povoar os centros urbanos 
executando polinização e cultivo pelos apicultores, considerando uma importante cadeia produtiva. Não havendo 
mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia dezesseis 
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 disponível via rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro 
Secretário, supervisionei a redação da presente Ata a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e 
demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em onze de maio de dois mil e vinte e dois. 
__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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