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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 30/05/2022 

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 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta subir na Tribuna enlutada pelo falecimento de pessoas 

vítimas da irresponsabilidade da atual administração municipal na área da saúde, comenta que a Rede Globo 

deu o título da matéria, “Funcionária diz ter visto duas mortes por falta de leitos”, comenta sobre 

questionamentos feitos a funcionaria que não se identificou, e afirmou presenciar óbitos pela negligencia, 

imperícia e falta de planejamento do Poder Público que foi informado que dois  ocorreram naquela semana e 

informou que a gestão “se perdeu”, comenta que a UPA não é hospital e desejam dignidade para trabalhar e 

tratar a população de Ponta Grossa, comenta que alguns dias atras a prefeita dizia que a oposição criava 

situações e críticas infundadas na área da saúde e comenta que essa matéria vinculada a Rede Globo de televisão 

não é obra da oposição e é produto do desgoverno e falta de planejamento do governo e que a sociedade em 

geral não aguenta o desgoverno implantado na cidade, sacrificando os menos favorecidos, comenta que a 

prefeita e os trabalhadores devem se penitenciar pelas pessoas que morreram, comenta que com a 

implementação da CPI da Saúde, talvez desvendem esses casos, comenta que com a gravidade do caso junto a 

deputada Mabel optaram em assinar uma denúncia aos casos apontados pela Rede Globo, comenta que 

tomaram a precação de encaminhar  a denúncia ao Ministério Público para que o mesmo através da Promotoria 

de Direitos Humanos e da Proteção a Saúde inicie a investigação dos fatos relatados pela funcionária da UPA 

Santana e caso confirmado que se tenha punição aos culpados. Comenta que quarta-feira, 1 de junho é o Dia 

da Imprensa e como membro da imprensa declara total repúdio pois hoje no evento da prefeita e do governador 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=30/05/2022
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Ratinho Junior as equipes de segurança da prefeita e do governador foram tirar alguns manifestantes do evento 

e o  repórter Carlos Osorio do BNT Online indo tambem ver essa questão dos manifestantes foi agredido, teve 

sua câmera derrubada e tudo isso estava em uma transmissão online, reforça repudio as equipes de segurança 

que atrapalharam e agrediram o trabalho da imprensa que estava lá para cobrir o evento com toda a liberdade, 

que o que fizeram fere os princípios da liberdade de imprensa. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Comenta ter doze reclamações de munícipes na demora de 

atendimento e transferência, comenta sobre criança que espera  desde  sexta-feira a transferência, comenta que  

os  pacientes estão esperando por muito tempo e isso causa complicações, comenta que estão cobrando e que 

estão acompanhando e tentando todos juntos achar uma solução para a saúde de Ponta Grossa, que nos UPAs 

a dificuldade é muito grande, comenta que devem pensar em algo urgente para a população, comenta cobrar e 

ir ver a saúde de  Ponta Grossa, comenta ter tambem várias consultas e quando veem o relatório que os 

parlamentares destinaram para zerar filas e não foram feitas ainda, que entrarão no mês de junho e estão vendo 

que está andando devagar, que tem cobrado semanalmente as emendas para que as coisas não se acumulem, 

comenta que os parlamentares zeraram quase todas as consultas mais difíceis na cidade, e estão olhando e essa 

semana ira de novo em todos os secretários que tem as emendas paradas para que comecem a se mexer, que 

estão chegando em junho e terão apenas cinco meses para que todas as emendas principalmente na área da 

saúde, faz apelo aos parlamentares para que façam esse pedido para que as emendas saiam o mais rápido 

possível, concede a palavra a vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE), comenta que já possui 

pedidos para o próximo ano pelas necessidades que vê para a cidade e reforça que precisam que essas emendas 

se tornem ação na cidade, agradece o carinho da Casa e comenta que lançou no último final de semana a 

campanha Unidas de arrecadação e agasalhos e cobertores, que tem uma caixa na Casa e todas as doações serão 

direcionadas a pessoas em situação de  vulnerabilidade, agradece por poder estar ajudando, comenta que estão 

recebendo  mais um membro no Bloco Cristão, o vereador Julio Kuller (MDB), fara parte do Bloco Cristão na 

Casa de Leis pautando pela família, crianças e idosos e como presidente comenta estar recebendo o vereador 

Julio Kuller (MDB), comenta que dia 28 de  junho começa na cidade uma escola de formação de soldados da 

Policia Militar do Paraná, para  o quarto comando regional são destinadas trezentos e cinco vagas de soldados, 

ao quarto comando regional com sede em Ponta Grossas estão subordinada seis unidades policiais, comenta 

que estão sendo destinadas apenas trinta e cinco vagas ao primeiro BPM que atende sete cidades e essa divisão 

é desproporcional,  comenta que o número de policiais é irrisório que tem visto o aumento gritante da violência 

na cidade e que precisam que abram mais vagas para  novos policiais militantes no 1 BPM, comenta sobre a 

necessidade de mais soldados para a cidade e comenta oficiar o comando geral e regional sobre o assunto e faz 

apelo para que olhem com carinho ao 1 BPM, com a palavra novamente o vereador Léo Farmacêutico (PV), 

comenta que a segurança é fundamental na cidade, dá as boas-vindas ao vereador Julio Kuller (MDB) ao Bloco 

Cristão. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Presidindo a sessão. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Se solidariza com o jornalista Carlos do BNT o qual a vereadora 

Joce Canto (PSC) falou por primeiro, comenta que conversou com ele pelo “WhatsApp” rapidamente e na live 

dele está  tudo gravado, que infelizmente foi um fato e já ouviu que não é a primeira vez comenta que o 

jornalista tem responsabilidade e já está fazendo Boletim de Ocorrência, comenta lamentar esse fato, que um 

país democrático defende a imprensa, acredita e defende uma imprensa livre, comenta que sua mãe foi formada 

em jornalismo e desde muito pequeno possui esse apresso por essa profissão, comenta que mais uma vez falara 

sobre a saúde do município, comenta ter ficado muito feliz com as assinaturas que teve com relação a CPI da 

Saúde que objetiva investigar a saúde do município, comenta que são nove pontos dessa CPI, convida os líderes 

partidários para que possam se reunir para escolher os membros, comenta que deseja fazer parte da CPI, 

comenta ser um tema muito importante onde todos os vereadores já falaram sobre isso, comenta que são a 

primeira entrada das pessoas na política, que as pessoas não conversam com secretários e prefeitos, que 

conversam com os vereadores que são acessíveis diariamente, comenta que as pessoas chegam com problemas  

na área da saúde, comenta que não é o momento de usar falas no sentido no qual o problema da saúde é no pais 
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todo, comenta ser momento de refletir, analisar a culpa do poder público pois as pessoas estão sofrendo, 

comenta que existiu uma SEI da Saúde e com a CPI pessoa poderão ser intimadas e convocadas a conversar, 

tanto que parte do pedido de abertura da CPI está o relatório da SEI, um relatório muito bem estudado pelo 

vereador Ede Pimentel (PSB) e os membros que foram autores do pedido da CPI, comenta que estão sem 

ultrassom e sem tomografia no município, que mais uma vez da noite para o dia encerraram esses atendimentos 

no município, comenta que estiveram no Pronto Socorro e ao ouvir os funcionários que relataram que não 

houve conversa, programação ou planejamento, comenta que o governador do estado esteve na cidade, comenta 

que noventa milhões de reais para asfalto é importante, mas comenta sobre as prioridades, que hospitais do 

estado estão precisando de ajuda, que as pessoas da cidade estão morrendo por não ter onde ir, comenta que 

precisou de uma ameaça de uma CPP para fazer procedimento para contratar médicos, para anunciar numa 

loucura de querer reformar essas quinze unidades esse ano, lamenta a falta de planejamento e a desorganização 

dessa gestão que é absurda, concede a palavra a vereadora  Joce Canto (PSC), informa que a prefeitura tinha 

um contrato com uma empresa do tomógrafo até dezembro, mas quando foram retirar o tomógrafo do Pronto 

Socorro os funcionários do Pronto Socorro relataram que a empresa está retirando o tomógrafo pôr a prefeitura 

não fez o pagamento mensal, comenta sobre o gasto da prefeitura em publicidade frente ao não pagamento 

desse tomógrafo que faz mais de trinta tomografias por dia em Ponta Grossa, comenta que farão requerimento 

para ver se a prefeitura pagou a mensalidade desse tomógrafo. Com a palavra novamente o vereador Geraldo 

Stocco (PSB), comenta sobre a quantidade de tomografias realizadas por dia quando era ofertado na cidade e 

com a Central de Leitos como essas pessoas ficarão, comenta tambem sobre exames de emergência, comenta 

que fara os requerimentos com relação a tomografia e ultrassom e abrirão essa CPI para ajudar as pessoas que 

estão sofrendo, comenta que se medidas não forem tomadas conversarão de novo, pois é inadmissível deixar o 

que está acontecendo, reforça agradecimento aos vereadores pelas contribuições para a cidade. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Comenta continuar com grandes problemas na áreas da saúde da 

cidade, comenta que a busca prefeitura continua pelo acerto mas ainda há muito para se fazer e se lutar, comenta 

que continuam com problemas  na questão de transferências como falou o vereador Léo Farmacêutico (PV), 

comenta sobre caso citado o qual já tinha conhecimento sobre a falta de leitos, questiona se tinham em plena 

pandemia dificuldades na transferência e hoje não tem pandemia e as internações utilizadas onde estão os leitos, 

pergunta tambem qual a atitude dos representantes a nível estadual em relação a isso, comenta que as 

transferências são responsabilidade do estado e possuem dois representantes, comenta tambem sobre as 

especialidades que vereadores destinaram emendas para o consorcio para que pudesse eliminar filas de 

especialidades, questão terminando o mês de maio e não houve diminuição da fila, comenta que precisam de 

mais investimentos do estado no município no que tange a saúde, comenta que sabe como funciona, que o 

estado está lá e alguém deve falar peal cidade e buscar as emendas que a cidade precisa, comenta que deve 

discursar corretamente, de quem é a responsabilidade real, comenta que tem pago consultas de neuropediatria 

para que as crianças não tenham convulsões, comenta estar difícil a questão e contam com os representantes a 

nível estadual, comenta que esteve ontem em reunião com a Associação de Surdos de Ponta Grossa, comenta 

que tiveram uma reunião compromissada que levara política melhor para a pessoas surda em Pinta Grossa, e 

fara com que se transforme em direitos que possam ser confirmados po município, estado e federação, comenta 

que possuem pouca política para eles, comenta que os trarão para falar sobre o assunto em libras, comenta que 

ontem esteve na comunidade do Ouro Verde e que não tem luz e agua ainda, comenta sobre as famílias tendo 

de criar seus filhos sem agua e luz por tramites burocráticos, que assumiu compromisso e estará lutando por 

aquela comunidade, que esse é o trabalho do vereador, que cobrarão para que ocorra o mais rápido possível, 

que não há condições de criar a família sem ter o mínimo e o básico, agradece ao governo municipal em nome 

da Secretaria da Agricultura e Secretaria de Obras por conta da ponte do Carazinho que sofreu por dez dias, 

comenta que Itaiacoca tem mais de 24 localidades e pe grande em extensão, que as estradas não formam 

trabalhadas por oito anos que agora os desafios são enormes e que possui certeza que irão vencer, comenta que 

devem muito ao povo do Itaiacoca, Guaragi e Uvaia, pois foram seus filhos que saíram em busca de trabalho e 

estudo e fizeram a cidade crescer e desenvolver, que os distritos possuem os mesmos direitos que todos que 

moram na área urbana. 
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VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Comenta sobre valores investidos no ano de 2021 na saúde e 

que com a leitura dos números dá para identificar uma série de problemas  e que a questão da saúde é universal, 

que todos tem direito, que quando se trata de se dividir as atribuições percebe-se que em Ponta Grossa teve 

investimento de cento e três milhões de reais em hospitais e ambulatorial que é responsabilidade primeira do 

estado, e quando observa que que o município investiu na atenção básica quarenta e quatro milhões, observa-

se que está distorcido, que deveria ser o contrário com o maior investimento na atenção básica e primaria, 

comenta sobre teste seletivo simplificado e deseja que tenham médicos que se habilitem para serem 

contratados, comenta não ter lido todo o edital mas sabe que  o salário é um entrave pois o profissional medico 

precisa ganhar bem se não, não deixará de ganhar na iniciativa privada, comenta que tiveram a notícia que a 

tempo convive com pessoas que suplicam para conseguir transferência e leitos e cometa saber de suas 

limitações, que se a pessoa precisa ser removida para ter atendimento apropriado e não tem esse atendimento 

a morte chega antes, comenta que possuem outra necessidade que é que a prefeita indique e nomeie um 

presidente na Fundação Municipal da Saúde porquê sabe que o secretário Claudio é um excelente profissional 

mas já tem sua atribuição que é  cuidar da Fazenda, que já é uma gama de trabalho muito grande e sabem que 

o Procurador Geral deve cuidar do que lhe é pertinente, e esta tardando esse anuncio, pois precisam de ter a 

quem recorrer pois de um lado a comunidade implorando por ajuda e do outro não possuem a quem recorrer, 

comenta que a questão da atenção básica está fácil de resolver, comenta sobre arrumar apenas quatro postos e 

pôr para funcionar, que a ideia de super postos nos quatro cantos da cidade é importante mas deve ser colocado 

logo em atividade, que o horário de atendimento tem que se estender e deve ser no mínimo até as 22 horas para 

poder desafogar as UPAs, que grande parte das pessoa que vão lá não são casos de emergência, que o 

atendimento não é digno, comenta entender que se aplicarem os recursos do município na atenção básica, fazer 

as reformas e contratar médicos grande parte do caos da saúde será resolvido, e se o primeiro atendimento é 

precário haverá maior caos nas UPAs, concede parte ao vereador Dr. Erick (PSDB), comenta que olhando o 

edital de convocação de médicos parece que o mesmo foi feito para não serem contratados médicos pois o 

oferecimento de setenta reais a hora para uma pessoa que estudou em média seis anos de medicina mais quatro 

ou cinco de especialização, comenta que fizeram moção de apelo solicitando concurso público para a 

contratação de médicos e surgiu esse edital que não conseguirá. Com a  palavra novamente o vereador Izaias 

Salustiano (PSB), comenta ser exatamente esse o receio que possui, que abre-se o edital, publica-se mas a 

remuneração muito baixa certamente não haverá médicos aptos para trabalhar para o município e o caos irá se 

instaurar, que se há algum entrave jurídico ou legal no sentido de estabelecer pagamento então é preciso mudar 

a lei, que se há uma vinculação com o salário da prefeita, devem achar uma solução, que se reajuste o salário 

para  poder pagar aquilo que é justo, comenta que é uma situação que precisam enfrentar e que se tiver de fazer 

ajuste na lei deve se fazer rápido, pois a vida não tem preço, comenta acreditar e torcer que sejam contratados 

profissionais para que esse caos não perdure. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta sobre a palavra morte que esteve muito forte na 

semana passada que o município em relação a saúde e o número elevado de execuções em relação a jovens que 

a palavra morte está sendo banalizada, que a banalização está sendo estrutural, possui cor e classe social, 

comenta que na última quarta-feira tiveram a notícia de que mais uma morte banal aconteceu, mais um cidadão 

pobre, negro e com problemas psiquiátricos foi torturado com gás lacrimogênio dentro de uma viatura policial 

da Policia Rodoviária Federal, que parece um cenário de guerra, que deveria causar mais comoção e revolta, 

da população ir para ruas em peso, reforça, um cidadão morto com gás dentro de uma viatura muito semelhante 

ao que acontecia em Auschwitz, e nos encaramos de forma banal, que é revoltante quando a polícia que deveria 

proteger a população mais uma vez a mata, um verdadeiro show de horrores presenciado por moradores que 

inutilmente tentaram conter aquele massacre a um homem que cometeu o crime de estar rodando de moto sem 

capacete, que ali foi decidido que ele deveria morrer em um país que não deveria existir pena de morte, que o 

nome do delinquente é Genivaldo, que deveria morrer, homem que decidiram que merecia morrer, que por 

vinte anos tomava remédios controlados, tinha esposa, filhos, amigos e uma vida que sempre corria risco de 

morte por ser a vida de um preto e de um pobre, questiona até quando esse sistema policial de forma estrutural 

matará nossos pobres, comenta que a muitos não quer ofender, que há muitos policiais cumpridores dos seus 

deveres mas precisam ficar de olho nos que não são, questiona ate quando a palavra “Direitos Humanos” 
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provocará asco em brasileiros que se auto denominam cidadãos de bem e até quando o crime de tortura tão 

normalizado e aplaudido pelo governo federal será uma realidade em nossas comunidades periféricas, comenta 

que um dia antes o BOPE e a Polícia Rodoviária Federal foram responsáveis pela maior chacina do ano na Vila 

Cruzeiro no Rio de Janeiro, um verdadeiro cenário de guerra com quase trinta pessoas mortas, que é a 

normalização da barbárie, quando vê que nas redes sociais pessoas comemoram e dizem que se tratavam de 

bandidos, que muitos ali eram inocentes e mesmo que todos fossem bandidos todos tem o direito de julgamento 

e plena defesa, cometa que não é a polícia que tem que decidir quem vivera e quem morrera e que lutara por 

isso, que em bairros nobres não se deparam com esse tipo de ação, se deparam com polícia cumpridora da lei, 

não tem notícias de cidadãos criminosa de classe média e alta  sendo torturados e mortos a revelia , nem são 

chamados de criminosos, meliantes e assassinos, que não há como ignorar o quão injustiçadas são as 

comunidades mais pobres. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 30/05/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
  

EM SEGUNIDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA 
Projeto de Lei Ordinária nº 39/2022: 
Declara de utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ TIO BARROS (ABC TIO 

BARROS), com sede nesta cidade. 

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

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 93/2022: 
Revoga a Lei nº 13.199, de 17/07/2018. 

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

_________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 94/2022: 
Altera a Lei nº 12.442, de 09/03/2016, conforme especifica. 

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

  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
  

DO VEREADOR EDE PIMENTEL 

Projeto de Lei Ordinária nº 301/2021: 
Denomina de VILSON RITA XIMENES A Rua Nº 04, LOCALIZADA NO Residencial Cidalta I, Bairro Boa 

Vista, nesta cidade. 
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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 – 17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR DR. ERICK 
Projeto de Lei Ordinária nº 316/2021: 
Denomina de EDERSON GERALDO CAMARGO a via pública localizada no Loteamento Cidalta I. 
  

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 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 346/2021: 

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

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
                         CAPICTMA  - Favorável à aprovação, à exceção da Vereadora Josi do                 
                                                 Coletivo, a qual opina pela desaprovação da matéria nos  

                                                 termos do Voto em Separado 

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

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR CELSO CIESLAK  
Projeto de Lei Ordinária nº 103/2022: 
Denomina de MANOELHENRIQUE PEREIRA a via pública situada no Distrito Industrial de Ponta Grossa, 

que faz a ligação da Avenida Pedro Wosgrau até encontrar a Estrada Geral do Cará-Cará, nesta cidade. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 110/2022: 
Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 864.158,95, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade 

                        CFOF    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
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_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR DIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 113/2022: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa à JOÃO CARLOS ORTEGA. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso (Aprovado – 19 

Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

 

                         CECE    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
______________________________________________________________________________________________________________ 
  
  
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 241/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Sr. Luiz Arthur Montes Ribeiro, devido a exposição de obras de artes e sessão de autógrafos de 

livros realizadas pelo mesmo. 

JUSTIFICATIVA 

  

Nº 242/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Carlos Pylypiec, o “Carlão”, Mestre de Muay Thai pela importante relevância nas artes marciais em 

Ponta Grossa. 

  

Nº 243/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Sideval Pinheiro, Mestre de Muay Thai, professor de Jiu Jitsu e professor de ação  pelo relevante 

trabalho nas artes marciais em Ponta Grossa 

  

Nº 244/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Mestre Nei, Mestre de Muay Thai pelo relevante trabalho nas artes marciais em Ponta Grossa. 

  

Nº 245/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Senhora Talita Oliveira e Senhora Gabriela Costa, pela conquista (em dupla) da medalha de bronze 

no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista.  

  

Nº 246/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Mestre Carlos Ernesto Rodrigues Lima pelo relevante trabalho nas Artes Marciais em Ponta Grossa. 

  

Nº 247/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Carlos Gravina pelo relevante trabalho desenvolvido através das Artes Marciais em nosso município. 
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Nº 248/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a empresa AP Winner, indústria de Ponta Grossa, que fornece aos clientes a melhor 

tecnologia presente hoje na indústria de produtos químicos e envases. 

 Total de Moções Aprovadas – 8 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 5 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 1 

INDICAÇÕES 

  

Nº 1242/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de um parquinho infantil 

e academia ao ar livre na Associação dos Moradores da Vila Castanheira localizado na Rua Pau Brasil com 

Rua Mogno - Cara Cara, nesta cidade. 

  

Nº 1243/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

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

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

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

determine que sejam feitos reparos em buracos situados na Travessa São Paulo, Uvaranas, próximo ao Colégio 

Estadual General Osório.          

  

Nº 1244/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

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

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

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

determine que sejam feitos reparos em bueiro na Rua Aroldo Schenberger, ao lado do numero 415, Tânia Mara, 

Jardim Carvalho.  

  

Nº 1245/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando substituição da tampa de bueiro na 

Rua Jaboticabeira ao lado do número 354 e em frente ao número 175- Bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 1246/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfaltica, nas Ruas 

Guabirobeira, Rua Loro e Rua Butieiro - Bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 1247/2022 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 colocação de lombada ou redutor 

de velocidade na Avenida Visconde de Taunay próximo ao Sacolão de Frutas e Verduras. 
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Total de Indicações Aprovadas – 6 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 3 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 
  
______________________________________________________________________________________________________________ 
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 27 de maio de 2.022. 
  

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

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Convida a todos para participarem da Audiência Pública da 

Saúde que ocorrerá manhã e que é importante que todos os vereadores estarem presentes, comenta ser um 

momento crucial ada cidade e devem ouvir quem realmente entende de saúde. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

Câmara Municipal de Ponta Grossa _ Ata da Sessão Ordinária (legislador.com.br) 

ATA DA CENTÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA TRINTA DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (XVII 

LEGISLATURA). 

               Aos trinta 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, 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 Secretário, do Expediente que se 

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

Mensagem nº 52/22 (Projeto de Lei nº 147/22), autoriza o Poder Executivo Municipal a promover integralização 

de capital social da Companhia Pontagrossens de Serviços - CPS, no valor de R$ 4.500.000,00. Mensagem nº 

58/22 (Projeto de Lei nº 152/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 

30.000,00, e dá outras providências. Mensagem nº 59/22 (Projeto de Lei nº 153/22), autoriza o Poder Executivo 

abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 1.450.000,00, e dá outras providências. Mensagem nº 55/22 

(Projeto de Lei nº 154/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 

506.000,00, e dá outras providências. Of. nº 1050/22-GP, comunicando haver vetado parcialmente (§ 2º do Art. 

3º da Lei nº 10.973/2012, com a redação determinada pela a Lei nº 14.233). Of. nº 1016/22-GP, em atendimento 

ao Requerimento nº 189/22, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1044/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 185/22, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1061/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 145/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA 

E VEREADORES FELIPE PASSOS, LEANDRO BIANCO E LÉO FARMACÊUTICO - Projeto de Lei nº 

146/22, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de fraldários públicos no âmbito do Município de Ponta 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=30/05/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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Grossa, Estado do Paraná. DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Projeto de Lei nº 148/22, dispõe sobre 

a obrigatoriedade de comunicação compulsória de qualquer ocorrência ou ameaça potencialmente lesiva à 

integridade física e mental de crianças e/ou adolescentes, por parte de instituições de ensino públicas e privadas 

com sede no Município de Ponta Grossa, conforme especifica. DOS VEREADORES IZAIAS SALUSTIANO, 

DIVO E PAULO BALANSIN - institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Ponta Grossa, 

a “Copa Professor Antônio José França Satyro - Copa do Mundo de Futebol de Campo de Ponta Grossa”. DO 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Projeto de Lei nº 150/22, dispõe sobre a proibição da 

comercialização de produtos alimentícios em formato de órgãos sexuais humanos em bares, lanchonetes, 

restaurantes, trailers e similares, estabelecidos no Município de Ponta Grossa, e dá outras providências. Projeto 

de Lei nº 151/22, dispõe sobre o desembarque de mulheres, idosos e pessoas com deficiência no transporte 

público no Município de Ponta Grossa. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA E VEREADORES 

LEANDRO BIANCO, LÉO FARMACÊUTICO E JULIO KÜLLER (BLOCO PARLAMENTAR CRISTÃO 

EM DEFESA DA FAMÍLIA), informando que doravante também comporá o referido bloco o Vereador Julio 

Küller. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 249/22, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta 

Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que realize medidas administrativas e gestione junto aos órgãos 

competentes, a fim de se realizarem estudos de viabilidade para a Criação de um Centro Especializado de 

Atenção e Tratamento aos pacientes com Fibromialgia no Município de Ponta Grossa, bem como a possibilidade 

de convênio com as instituições universitárias para atendimento a este público que tanto sofre. DO VEREADOR 

GERALDO STOCCO - Moção de Apelo nº 250/22, dirigida aos Excelentíssimos (as) Deputados (as) Federais 

do Paraná, para que se posicionem e votem contrariamente a PEC 206/2019, que visa alterar trecho da 

Constituição Federal para que as unidades públicas de ensino superior passem a cobrar mensalidades. Moção de 

Apelo nº 251/22, dirigida aos Excelentíssimos (as) Deputados (as) Federais do Paraná, para que se posicionem 

e votem contrariamente a MP 1116/2022, que traz alterações preocupantes, aumentando a desregulamentação e 

flexibilização da legislação trabalhista e inclusão de jovens no mercado de trabalho, em especial os jovens em 

vulnerabilidade social. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de Aplauso nº 252/22, dirigida ao repórter 

Marcos Rosa mais conhecido como ''Sassá'', e sua equipe. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso 

nº 253/22, a ser encaminhada a Churrascaria Zancanaro, em homenagem aos serviços de excelência prestados à 

comunidade de Ponta Grossa desde 1966. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Moção de Aplauso nº 

254/22, dirigida a Paróquia Santa Rita, na pessoa do Padre Evandro Luis Braun, pelos 11 anos da Festa das 

Nações, celebrando o dia de Santa Rita de Cássia e o encontro de diversos povos e etnias que formam a cultura 

de Ponta Grossa. DOS VEREADORES CELSO CIESLAK, DR. ERICK, EDE PIMENTEL, GERALDO 

STOCCO, IZAIAS SALUSTIANO, JAIRTON DA FARMÁCIA, JOCE CANTO, JOSI DO COLETIVO E LÉO 

FARMACÊUTICO - Requerimento nº 217/22, solicitando a instauração de COMISSÃO PARLAMENTAR DE 

INQUÉRITO, com o seguinte objetivo: Investigar a situação atual do atendimento da saúde no município de 

Ponta Grossa, atender o que referenda por unanimidade o Capítulo V do Relatório Final da CEI instituída pelo 

Requerimento 315/2021, investigando especificamente cada um dos seguintes itens: 1.Processos de contratação 

de médicos; 2.Estudos para fechamento de Unidades Básicas de Saúde, remanejamento de suas equipes e 

atendimento dos munícipes ali acolhidos; 3. Alta demora por atendimentos médicos nas Unidades de Pronto 

Atendimento - UPA's e Centro de Atendimento da Criança; 4. Planejamento e estudos para possível construção 

e reforma de novas Unidades Básicas de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento Adulto e Infantil; 5. Verbas 

empenhadas para a saúde nos últimos 8 anos; 6. Porque da demora nas ações e planejamento na saúde e para o 

atendimento primário municipal para suprir a doação do Hospital da Criança ao Estado; 7. Planejamento e ações 

junto ao Estado para ter novamente a disposição do Município à estrutura do antigo CAS Central, hoje cedido 

ao Hemepar, e qual planejamento da Prefeitura para uso do local; 8. Porque da demora e planejamento da reforma 

do Hospital Municipal Amadeu Puppi, e previsão de início e conclusão das obras. Destacando-se que os trabalhos 

a serem desenvolvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito, tão logo instaurada, deverão ser concluídos no 

prazo de 90 (noventa) dias, contados da indicação de Presidente e Relator, prorrogáveis por iguais períodos se 

assim se mostrar necessário, à requerimento dos membros da CPI e deliberado pelo Plenário da Câmara 

Municipal de Ponta Grossa. O Senhor Presidente solicitou aos líderes partidários para que pudessem indicar os 

membros da referida CPI, instituída através do Requerimento nº 217/22, caso contrário fará votação em sessão. 
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Nesta ocasião, o Vereador Geraldo Stocco convidou todos os líderes partidários para se reunirem hoje ao final 

da sessão na Sala das Comissões para deliberarem sobre esse assunto. Através de solicitação verbal do Vereador 

Dr. Erick Camargo, foi destinado um minuto de silêncio, pelo falecimento do Médico Dr. Gilberto Luiz Ortolan, 

Coloproctologista de grande renome na cidade. Em questão de ordem, utilizou da palavra o Vereador Felipe 

Passos, para registrar seu agradecimento às pessoas de Trajano Ferreira Caldas Neto, Marcio de Oliveira e 

Pâmela Iracema Ayres, que de forma especial são atletas do Município, patrocinados pelo grupo MM, 

estendendo ainda na pessoa do ex-deputado Marcio Pauliki, agrandecendo esses, dizendo que possivelmente 

terão um dos dois representados na próxima olimpíada. Falando do Marcio de Oliveira, que desenvolve trabalho 

com confecção de lustres, sendo deficiente visual, grande artista. Comentou que os três munícipes citados foram 

homenageados pela Casa sob forma de moção de aplauso. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, 

se manifestaram da Tribuna: VEREADORA JOCE CANTO - Discorreu, manifestando seu pesar pelo 

falecimento de pessoas que foram vitimadas pela espera por leitos de internamentos, devido escassez de vagas 

hospitalares e fim de exames no Pronto Socorro Municipal, sobrecarregando os atendimentos das UPAS, 

relatando sobre duas pessoas que perderam suas vidas, tendo sido retratadas em matéria jornalística da RPC. 

Comentou ainda palavras de servidora municipal de uma das UPAS, ao ser questionada, pelo jornalista, se já 

tinha visto coisa gravíssima ocorrer recentemente, como morte por falta de leitos, tendo respondido que sim, sem 

ter titubeado, tendo presenciado óbitos por conta da negligência, imperícia e falta de planejamento do Poder 

Público, inclusive tendo passado informações que dois ocorreram naquela semana, e ainda complementou: “A 

gestão se perdeu”, e ainda: “Fechou o Pronto Socorro e o que aconteceu? As pessoas estão necessitadas de saúde, 

a UPA não é hospital. O que nós queremos? A gente não quer aplausos, a gente quer dignidade para trabalhar e 

para tratar a população de Ponta Grossa”. Destacou assim que tal matéria da Rede Globo de Televisão não é obra 

da oposição, mas produto do desgoverno, da falta de planejamento que desde o início está presente na atual 

gestão municipal. Disse que agora, com a implementação, nesta Casa, da CPI DA SAÚDE, talvez venham a 

desvendar todos esses casos relacionados à essa questão. Diante da gravidade dessa situação, informou que 

juntamente com a Deputada Mabel Canto, optaram por assinar uma denúncia para investigar esses casos 

apontados pela Rede Globo, tomando a precaução de encaminhar ao Ministério Público nesta data para que 

através da Promotoria de Direitos Humanos e da Saúde já inicie processo de investigação dos fatos relatados 

pela servidora da UPA SANTANA, e caso confirmado, que se tenha punição aos culpados. Outro assunto, para 

informar que no próximo dia primeiro de junho se comemora o Dia da Imprensa e como membro deixou o seu 

repúdio, quando hoje em evento que contou com a presença da Senhora Prefeita Municipal e do Governador 

Ratinho Júnior as equipes de segurança de ambos foram retirar alguns manifestantes para fora, entre eles, o 

Repórter Carlos Osório do BNT ON LINE que estava cobrindo o evento, tendo sido agredido, derrubando ao 

chão seu em plena transmissão. Registrou que aquilo que fizeram, fere o princípio da liberdade de imprensa. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO: Para falar a respeito de reclamações de munícipes que recebe em seu 

celular, quanto à demora para ser atendidos e nos casos de transferências, citando sua luta para transferir uma 

criança desde sexta-feira passada, com complicação pulmonar, ao hospital do Estado. Assim disse que todos 

estão tentando encontrar solução para a saúde na cidade, ressaltando a dificuldade das UPAS, tendo que pensar 

em algo de maneira urgentíssima. Tem certeza que chegarão a um denominador comum. Também comentou 

sobre várias consultas quando vê no relatório que os parlamentares desta casa destinaram para zerar certos tipos 

de filas, consultas, exames na saúde, vendo que não foram feitas ainda, já entrando no mês de junho, tendo 

cobrado quase semanalmente as suas emendas com os secretários, para que não fiquem para mais ao final, 

quando as coisas se acumulam. Deixou seu apelo no sentido de realizarem pedido com demais parlamentares, 

no sentido de que suas emendas sejam contempladas o mais rapidamente possível. Recebeu aparte da Vereadora 

Missionária Adriana, falando que já tem pedidos através de emenda parlamentar já para o próximo ano, 

endossando as palavras do orador, no sentido de que as emendas impositivas saiam da gaveta o mais rapidamente 

possível. Informou haver lançado no último final de semana, a CAMPANHA UNIDAS para Arrecadação de 

Agasalhos e Cobertores, tendo colocado uma caixa de coleta nesta Casa, onde todas as doações serão 

direcionadas a pessoas com necessidades e em situação de vulnerabilidade. Agradeceu apoio desta Casa, por 

haver realizado evento nesse sentido. Anunciou, na condição de Presidente do Bloco Cristão, pela integração do 

Vereador Julio Küller. Anunciou também, que no dia vinte e oito de junho começa na cidade, a Escola de 
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Formação de Soldados da Polícia Militar do Paraná, onde serão destinados, para o Quarto Comando Regional, 

trezentas e cinco vagas de jovens que serão preparados para serem Policiais Militares, dizendo que à esse 

comando estão subordinadas seis unidades, entre elas o Primeiro BPM que é responsável pelo policiamento em 

sete cidades dos Campos Gerais, para sua surpresa estão sendo destinadas apenas trinta e cinco vagas, quando 

se fosse dividido por unidade, deveria ser pelo menos uma conta mais plausível, cinqüenta vagas. Lembrou que 

desde o início do curso o Primeiro BPM perdeu muito de seu efetivo, havendo necessidade de se repor essas 

vagas, fazendo assim pedido especial ao Comandante Geral da PM Coronel Hudson, ao Comandante do Quarto 

Comando Regional, Tenente Coronel Taborda e ao Comandante do Primeiro BPM Tenente Coronel Ginotti que 

olhem com carinho essa situação, para preparar e formar esses novos policiais, aumentando o efetivo. Léo 

finalizou dando boas vindas ao Vereador Julio Küller ao Bloco Cristão. VEREADOR GERALDO STOCCO: 

Solidarizou com o Jornalista Carlos do BNT somando às palavras da Vereadora Joce Canto, tendo conversado 

com o mesmo, destacando ser um fato, não tendo sido a primeira vez, o qual já está elaborando Boletim de 

Ocorrência, lamentando o ocorrido. Disse que tem muito apreço e carinho à imprensa de um modo geral, sabendo 

a sua importância. Comentou sobre a saúde do Município, tendo ficado feliz com as assinaturas colhidas na CPI, 

para investigar vários pontos com relação à essa pasta, sendo nove, convidando os líderes partidários para que 

possam se reunir nesta data, rapidamente na Sala de Comissões para escolher os membros que farão parte da 

mesma. Destacou que todos os vereadores sabem da importância que tem esta Casa de Leis no quesito de 

fiscalização, onde são a primeira entrada das pessoas pontagrossenses na política, pelo fato dos vereadores 

receberem munícipes em seus gabinetes com problemas na área de saúde, entendendo ser momento de sentarem, 

refletirem, sendo a CPI mecanismo para ajudar a cidade de Ponta Grossa. Ressaltou que parte do pedido para a 

referida CPI consta do relatório da CEI, muito bem elaborado que culminou na sua abertura. Destacou que 

funcionários relataram que não houve conversa, programação e planejamento, simplesmente bateram a porta de 

manhã comunicando que não mais seriam realizados trabalhos de ultrassom e tomografia, onde as pessoas seriam 

inseridas na Central de Leitos. Considera importante um deputado haver anunciado noventa milhões de reais 

para obras de asfaltamento, indagando: E a saúde? E as prioridades? Afirmando que o Governo do Estado não 

tem feito sua parte com relação a Central de Leitos, onde hospitais do Estado estão precisando de socorro, pessoas 

da cidade estão morrendo por não ter aonde ir. Disse que precisou de ameaça de uma CPP nesta Casa, para 

começarem a se mexer, e que os vereadores desta Casa quase abrissem essa Comissão Processante para fazer 

procedimento na contratação de médicos, para anunciar numa loucura que iria reformar unidades básicas esse 

ano, quando estamos em junho, lamentando a falta de planejamento e de desorganização dessa gestão. Vereadora 

Joce Canto contribuiu lembrando que a Prefeitura tinha contrato com empresa de tomógrafo até dezembro, porém 

quando foram retirar do Pronto Socorro, os funcionários da empresa relataram a algumas servidoras, que estariam 

retirando porque a Prefeitura não fez o pagamento mensal, pensando, enquanto se gastam milhões em 

publicidade. Conclamou o orador a elaborarem requerimento para saber se de fato a prefeitura pagou essa 

mensalidade em relação ao tomógrafo. Retomando, Vereador Geraldo disse que fará requerimentos referentes à 

tomografia, ultrassom e essa CPI abriu com os demais pares para ajudar a cidade, as pessoas que estão sofrendo, 

considerando ser inadmissível ver tamanha omissão na saúde e ficarem de braços atados. Se medidas não forem 

tomadas, irá conversar “de longe”. VEREADOR JULIO KÜLLER: Também para discorrer sobre problemas na 

área da saúde, dizendo que a busca da Senhora Prefeita Municipal ainda continua pelo acerto, porém muito há 

que se lutar, continuando a ter problemas principalmente na questão de transferências, conforme citou o Vereador 

Léo, dessa falta de leitos. Indagou onde estão os leitos, considerando que hoje não existem as buscas como no 

passado, com a pandemia. Também perguntou o que os representantes a nível estadual estão fazendo com relação 

a isso, sendo as transferências de responsabilidade do estado. Outro problema que remete ao estado, que são as 

especialidades, saindo em defesa dos Vereadores Josi do Coletivo e Leandro Bianco, os quais destinaram 

emendas para o consórcio para que pudesse ser eliminada a fila do neuropediatra, do oftalmotologista, do 

dermatologista e está terminando o mês de maio, sem nada de iniciar essa diminuição. Entende que alguém tem 

que buscar esses valores a nível estadual, que a cidade precisa. Assim, disse que há de se discursar corretamente 

de quem é a responsabilidade real das transferências e responsabilidades. Informou que na data de ontem esteve 

reunido com a Associação de Surdos de Ponta Grossa, compromissada, que vai levar uma política melhor para 

essas pessoas, transformando em direito e que esses possam ser confirmados tanto pelo município quanto pelo 
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estado e federação. Trará os mesmos na Casa para falar sobre o assunto em Libras. Parabenizou todo o trabalho 

que a diretoria tem feito nesse sentido, mostrando os surdos da cidade e o que tem direito. Também esteve com 

a comunidade Ouro Verde, ocupada à cinco anos atrás e que não conta com os serviços de luz e água, em razão 

de trâmites burocráticos, assumindo compromisso, onde estará lutando por aquelas pessoas, para que possam ter 

o mínimo e básico. Agradeceu ao Governo Municipal, em nome da Secretaria de Agricultura e de Obras, por 

conta da ponte na localidade de Carazinho, a qual diminuirá o problema daquela comunidade, proporcionando 

passagem de estudantes e pessoas que vem para Ponta Grossa. Também agradeceu pelo trabalho de patrolamento 

realizado na Lavrinha e Estrada do Caçador. Lembrou que em todo o mandato de Marcelo Rangel, ficou aquela 

comunidade de Itaiacoca esquecida e que agora tem oportunidade de ter atendidas suas demandas. Destacou que 

o Município deve muito para os distritos de Itaiacoca, Uvaia, Guaragi, porque seus filhos saíram de lá em busca 

de trabalho e estudo e fizeram a cidade crescer e desenvolver, não sendo justo que sejam tratados de forma 

diferente. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Somando aos pronunciamentos anteriores, quanto aos 

problemas apresentados na saúde à falta de leitos, lembrou a todos, assim como aos que participaram de reunião 

referente ao assunto, quando foi colocado o quadro de investimentos na área, e os valores que investiram no ano 

de 2021, através da leitura dos mesmos, dizendo que já se pode verificar uma série de problemas estritamente 

ligados ao caos e dificuldade que se tem para poder reorganizar e dar atendimento pleno, considerando que a 

questão é universal e é obrigação compartilhada da união, do estado e dos municípios, cada um na sua esfera de 

competência. Quando se trata a dividir atribuições no que concerne a valores e investimentos, percebem pelos 

números investidos em 2.021 que Ponta Grossa está com grande problema, bastando ver que neste ano foram 

investidos recursos da ordem de cento e três milhões de reais em hospitais e ambulatorial, que é de 

responsabilidade primeira do Estado, aí compreendendo especialidades, cirurgias eletivas, questões de 

emergências, alta e média complexidade. Quando vê que o Município investiu na atenção básica quarenta e 

quatro milhões, menos da metade do valor da alta e média complexidade, vê que está distorcido, quando deveria 

ser exatamente o contrário, o maior investimento deveria ter sido dirigido na atenção básica e primária, postos 

de saúde, contratação de médicos - sabendo que depois que foram embora os médicos cubanos do Programa 

Mais Médicos, a população carente vem sofrendo, tendo agora aberto teste seletivo simplificado que vai até 

quatorze de julho, esperando que se habilitem profissionais capacitados. Sabe que o salário pago é um entrave, 

pois o profissional médico precisa ganhar bem e se isso não ocorre, não vai deixar de prestar serviços na iniciativa 

privada. Lembrou haver ocorrido notícia que a tempo convivem com pessoas que suplicam no sentido de 

interferirem para conseguir transferência ou leito para poderem ter atendimento digno e a vida salva, sabendo 

que não podem resolver essa situação, não estando nas suas mãos essa solução. Tem outra necessidade premente, 

esperando que a prefeita possa indicar e nomear presidente para a Fundação Municipal de Saúde, hoje sob a 

responsabilidade do Secretário Cláudio, embora sendo um excelente profissional, porém tem sua atribuição 

primeira, que é cuidar da Secretaria da Fazenda, também que o procurador geral deve cuidar das atribuições do 

cargo que exerce. Apontou como solução à questão da atenção básica, a reforma de apenas quatro dos quinze 

postos, colocando-os para funcionar, entendendo que com isso já vai resolvendo o problema, a idéia de se 

implantar um em cada canto da cidade, considera importante, precisando se estender o horário de atendimento 

para no mínimo até as vinte e duas horas para poder desafogar as Upas Santa Paula e Santana. Cedeu aparte ao 

Vereador Dr. Erick, o qual comentou a respeito do Edital para contratação de médicos, destacando o 

oferecimento de setenta reais a hora trabalhada, para pessoa que estudou seis anos, mais quatro ou cinco de 

especialização, crendo que a prefeitura não irá conseguir nunca essa contratação. Lembrou haver elaborado 

moção, solicitando a abertura de concurso para contratação de médicos e aí saiu o referido edital totalmente fora 

da realidade. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Discorreu sobre as mortes que vem ocorrendo à nível de 

saúde, de execuções que vem crescendo nos últimos anos, dizendo que a palavra “morte” não está sendo tratada 

como deveria ser, mas banalizada, e essa é estrutural, tem cor, classe social e principalmente uma sistemática 

com anuência do Governo Federal e das polícias. Nesse sentido fez menção que na última quarta-feira correu 

notícia de mais uma morte banal, mais um cidadão pobre, negro, com problemas psiquiátricos foi torturado com 

gás lacrimogêneo dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, parecendo cenário de guerra, entendendo 

que deveria causar revolta à população, precisando ir para a rua em peso. Citou que o fato ocorrido foi muito 

semelhante ao que acontecia em Auschwitz, e foi encarado infelizmente de forma banal. Citou que a polícia que 
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deveria proteger a população, mais uma vez a mata, enfatizando o horror presenciado por moradores que 

inutilmente tentou conter o massacre a um homem que estava rodando sem capacete - Genivaldo, esse é o nome 

do “Meliante que deveria morrer”. Indagou: Até quando esse sistema policial, de forma estrutural matará nossos 

pobres? Há muitos policiais militares cumpridores de seus deveres, porém devem ficar de olho, nos que não o 

são. Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - ¬PROJETO DE LEI Nº 39/22 (Vereador José Carlos S. Raad - Dr. Zeca), declara de utilidade 

pública municipal a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ TIO BARROS (ABC TIO BARROS), com sede 

nesta cidade: APROVADO. Foi aprovada a solicitação verbal, feita pelo Vereador Julio Küller, ficando 

justificada a sua ausência na votação do referido projeto. PROJETO DE LEI Nº 93/22 (Poder Executivo), revoga 

a Lei nº 13.199, de 17/07/2018: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 94/22 (Poder Executivo), altera a Lei nº 

12.442, de 09/03/2016, conforme especifica: APROVADO. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI 

Nº 301/21 (Vereador Delmar Pimentel), denomina de VILSON RITA XIMENES a Rua nº 04, localizada no 

Residencial Cidalta I, Bairro Boa Vista, nesta cidade: APROVADO. Foi aprovada a solicitação verbal, feita pelo 

Vereador Celso Cieslak, ficando justificada a sua ausência na votação do referido projeto. Foi ainda 

APROVADA, a Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO 

DE LEI Nº 316/21 (Vereador Dr. Erick), denomina de EDERSON GERALDO CAMARGO a via pública 

localizada no Loteamento Cidalta I: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 346/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo 

a alienar imóvel localizado no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins, 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 registrado o voto contrário da Vereadora Josi do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 103/22 (Vereador Celso 

Cieslak), Denomina de MANOEL HENRIQUE PEREIRA a via pública situada no Distrito Industrial de Ponta 

Grossa, que faz ligação da Avenida Pedro Wosgrau até encontrar a Estrada Geral do Cará-Cará, nesta Cidade: 

APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 110/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito 

adicional especial no valor de R$ 864.158,95, 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, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. PROJETO 

DE LEI Nº 113/22 (Vereador Divo), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa à JOÃO CARLOS 

ORTEGA: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça 

e Redação, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, 

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

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

Farmacêutico e Paulo Balansin. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 241/22, do 

Vereador Ede Pimentel; 242, 243, 244, 246, 247/22, do Vereador Leandro Bianco; 245/22, do Vereador Filipe 

Chociai; 248/22, do Vereador Dr. Erick e Indicações nºs 1242/22, do Vereador Celso Cieslak; 1243, 1244/22, 

do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 1245, 1246/22, do Vereador Celso Cieslak; 1247/22, do Vereador Leandro 

Bianco. Concluída a votação da Ordem do Dia, utilizou da palavra em questão de ordem, o Vereador Geraldo 

Stocco, para reforçar o convite aos líderes partidários no sentido de se reunirem na Sala das Comissões, logo 

após o término da presente sessão, para a escolherem os membros que irão compor a Comissão Parlamentar de 

Inquérito instituída através do Requerimento nº 217/22 (CPI DA SAÚDE). Manifestou-se no horário do 

PEQUENO EXPEDIENTE, a Vereadora Josi do Coletivo, para estender o convite a todos, para participarem da 

audiência pública da saúde, amanhã (dia trinta e um de maio), as dezoito e trinta no SINDISERV, considerando 

importante a presença dos Senhores Vereadores ou seus representantes. Não havendo mais vereadores inscritos, 

o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia seis de junho, no horário regimental, 

cuja Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de estar à disposição via rede de 

computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, supervisionei a redação da presente Ata a qual segue 
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assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em trinta de maio de 

dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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