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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 15/06/2022 

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) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

GERALDO STOCCO (PV)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (UNIÃO 

BRASIL) 

  

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (UNIÃO BRASIL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

TRIBUNA LIVRE: Professora Maria Iolanda de Oliveira, do Curso de Serviço Social da NASGEP, que 

comenta sobre o direito de envelhecer de forma tranquila e saudável e que muitas vezes esses direitos são 

violados com agressões que podem ocorrer de diversas maneiras, que apresentou vídeo sobre o tema, informa 

que a exatos dezesseis anos era declarado mundialmente que esse dia, 15 de junho, seria o dia mundial de 

conscientização contra a violência de pessoa idosa, à vinte e oito anos se aprovou a Política Nacional do Idoso, 

e à dezenove anos foi promulgado o Estatuto do Idoso, comenta que é necessário prestar mais atenção sobre os 

desafios específicos das pessoas idosas e a violência é uma das formas de violação dos direitos, comenta que 

o abuso, maus tratos e discriminação de pessoas idosas é um problema que atinge tanto os países tanto os em 

desenvolvimento quando os desenvolvidos, que há um ano estiveram na Casa fazendo um pronunciamento e 

questiona o que mudou, reforça que envelhecer de forma saudável, tranquila e com dignidade é um direito de 

todos, convida a todos para que todas as pessoas idosas gozem de seus direitos fundamentais, comenta sobre 

campanha Sensibiliza Campos Gerais contra a Violência à Pessoa Idosa, comenta possuírem parcerias para 

unir esforços para que as pessoas idosas sejam respeitadas, e em nome de todos pede para que se constitua uma 

Comissão Permanente na Câmara Municipal de Ponta Grossa para discussão e desenvolvimento de ações de 

enfrentamento a violência contra a pessoa idosa em Ponta Grossa, comenta sobre trabalho preventivo e que a 

população idosa da cidade tem grande estado de avanço. 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=15/06/2022
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COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PV): Parabeniza as pessoas que utilizaram a Tribuna Livre, comenta 

sobre experiencia nos anos passados, que tem tentado conversar com essas políticas públicas, que a UEPG tem 

um papel fundamental na sociedade e mostra-se mais uma vez com este projeto, informa que achou prudente e 

importante a Comissão Permanente que precisam conversar mais com a Comissão de Direitos Humanos da 

Casa para verificar sobre as políticas públicas, e pede que as reuniões das comissões sejam no plenário para 

todas as pessoas poderem ver, para que os vereadores possam também conversar com a comissão. Informa que 

ontem tiveram a primeira oitiva da CPI da Saúde e puderam ouvir antigos gestores da pasta da Secretaria 

Municipal de Saúde, que tudo foi gravado e feito ao vivo e não tem nada a esconder, que estão trabalhando 

muito, que a saúde é um tema urgente no município e já denunciaram ao Ministério Público, a Casa e a 

Prefeitura sobre o descaso das UPAs e estão nessa CPI para tentar ajudar o município o mais depressa possível 

que as pessoas da cidade não merecem ser tratadas com o descaso que estão sendo, parabeniza os profissionais 

que desde antes da pandemia estão trabalhando com o pouco recurso que tem, comenta  ser uma situação difícil 

sem planejamento e respeito a pessoas, que já deveria ter mudado mas não muda, que na CPI já verificaram 

que o planejamento dos antigos secretários não era acabar com o Atendimento Primário no Hospital da Criança, 

que as políticas e gestores mudaram, que precisam de soluções e estão trabalhando muito na CPI para trazer o 

resultado, comenta que se aconteceu o que as pessoas falaram na CPI sobre sobrar dinheiro e não for usado da 

forma correta, os responsáveis devem pagar por suas ações, que a omissão é crime e deve ser penalizado. 

Comenta que a prefeitura alegava que com o fechamento da porta primaria no Hospital da Criança e com o 

fechamento do Pronto Socorro muito dinheiro seria economizado, que enviaram questionamento a prefeitura 

buscando saber o que está sendo feito com o valor economizado, que aguardarão essas respostas para tomar as 

medidas corretas mais uma vez, comenta também sobre a falta de planejamento que a Prefeitura já sabia que o 

Hospital da Criança não seria mais porta primária e não fez nada para suprir essa demanda, ontem tiveram três 

pessoas que não responderam sobre o planejamento sobre as crianças que ficariam sem atendimento e por isso 

que as UPAs estão lotadas e por isso tiveram de mudar uma Unidade Básica de Saúde de lugar, que muita coisa 

está se desdobrando nessa CPI e muitas pessoas terão de responder sobre isso, que a CPI está para ajudar as 

pessoas da cidade para diminuir filas e para que profissionais sejam contratados, que esse o trabalho da Casa. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Elogia o presidente da Casa sobre as palavras referentes a pessoa 

idosa e todo desempenho que a Casa de Leis tem para proteger e enaltecer o trabalho das pessoas que se 

encontram em vulnerabilidade, homenageia a Maria Iolanda, que acompanhou parte de seu trabalho enquanto 

Secretario, comenta que o mundo está ficando velho e não está preparado para isso e cabe aos representantes 

da população buscar ferramentas para que a cidade possa estar preparada, nesse sentido aprovaram na Casa de 

Leis o projeto Quebrando o Silencio que auxilia na denúncia de agressores, informam que precisam de mais 

políticas públicas especiais para a população idosa, para que saiam de suas residências e possam ter o convívio 

normal com outras pessoas, informa que a gestão anterior acabou com o posto que atendia o idoso na Praça 

Dos Bichos, que encerrou as atividades e encaminhou os pacientes para os postos normais. Comenta que 

enquanto secretário de assistência social até 2016 manteve e aumentou para vinte e três o número de SECOMS 

e grupos de terceira idade, que traziam o idoso de suas casas com probabilidade de depressão para o convívio 

normal, comenta que esse governo tem tentado busca de volta esse trabalho de convivência e foi retirado deles, 

que agora possuem sete SECOMS que funcionam com dificuldade, que pediu e foi atendido e o Restaurante 

Popular inicia seu atendimento na semana que vem a e maioria das pessoas que utilizam o Restaurante Popular 

são idosos, que essa reinauguração irá atingir em cheio a vida das pessoas idosas, comenta sobre o número de 

refeições que eram servidas as pessoas no local, que isso foi embora no governo anterior mas agora está 

retornando a todo vapor e que tem certeza que fará um grande trabalho na cidade, que foram os idosos que os 

trouxeram e cuidaram da cidade até aqui e não podem virar as costas para eles. Parabeniza pelo junho Violeta, 

pela UEPG que encampa esse trabalho, pela Secretaria da Família do Estado do Paraná por também estar se 

dedicando e por todos que estão envolvidos, o qual a luta continua, que duzentos casos de agressão a idosos 

foram denunciados apenas em 2022, que devem trabalhar em conjunto para que isso não se torne o dia a dia 

dos idosos. 
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VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Informa que estão vendo que estão economizando muito em saúde, 

mas, para publicidade já foram empenhados dois milhões e cem mil reais, para fazer propaganda como o 

plantão da saúde que fala que a prefeitura está abrindo quinze leitos de retaguarda exclusivos para Ponta Grossa 

no HUMAI que o Secretario de Saúde do Estado do Paraná já disse que esses leitos não são exclusivos para 

Ponta Grossa e durante a CPI da Saúde essa informação foi confirmada, ou seja, está se gastando dinheiro 

público para mentir para a população da cidade, comenta que preparou fala em relação a fome, que o 

Restaurante Popular de Ponta Grossa está fechado desde o dia 31 de janeiro de 2022 com previsão de obra para 

noventa dias, devendo ter retornado no mês passado, que segundo informações reabre nos próximos dias e essa 

demora, traz comparativo sobre restaurantes populares e seus Restaurantes Populares, comenta que o 

Restaurante Popular de Ponta Grossa custa cinco reais e existe um programa do governo do estado que ajuda 

esses programas para cidades, Ponta Grossa não recebe esse auxilio e para participar desse programa precisa 

estar com as certidões municipais em dia, comenta que não dá para abrir Restaurante Popular apenas em época 

de eleição, que continuará requerimento sobre a previsão de abertura e o número de refeições servidas na 

cidade, que precisam voltar a servir os sanduíches servidos na agência do trabalhador e no parque Ambiental e 

comenta sobre disponibilizar o espaço do restaurante a noite para as ONGs utilizar, para servirem pessoas em 

vulnerabilidade. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Informa que participou ontem remotamente nas oitivas 

realizadas pela CPI da Saúde e participou de uma parte dos trabalhos, parabeniza a CPI por seu início rápido e 

vem desenvolvendo o trabalho de forma ideal, informa que ouvem reiteradas vezes das pessoas que não 

compreendem o papel da CPI, comenta que a CPI possui objeto certo e determinado, possui competência para 

ouvir pessoas e solicitar conduções, que possui prerrogativas do Poder Judiciário para o desenvolvimento do 

trabalho, porém não tem o poder de punir, que no fim apresenta o relatório que é encaminhado as autoridades, 

entregando o resultado as autoridades competentes. Sobre o “paraguaizinho” e seus mais de cento e trinta 

empresários que lá estão junto com todos os empresários da cidade sofreram com a pandemia, que tiveram 

queda de faturamento e em questão do “paraguaizinho” tem situação diferente por tratar-se de espaço público 

cedido e que dentro da legalidade e competência da Casa manifesta apoio a toda a categoria. Fala sobre o 

encerramento das atividades do Hospital Amadeu Puppi, comenta saber o divisor de águas do papel do 

parlamentar e do executivo que cabe ao executivo praticar os atos que entende necessário, informa sobre 

número de leitos que havia e que mais de quatrocentos servidores foram realocados e devem estar prestando 

trabalho em outros locais, manifesta preocupação não com o fechamento, mas que as pessoas não pararam de 

precisar de atendimento médico, e que se preocupa como está sendo estruturado para atender as demandas da 

saúde de Ponta Grossa, que uma das sugestões é  o horário estendido nas Unidades Básicas de Saúde nos bairros 

de Ponta Grossa, comenta sobre o valor da remuneração para aos médicos que isso dificulta a contratação, 

comenta que devem apoiar o executivo, e que o executivo possa estar atento a reivindicações e proposições, 

comenta saber que haviam recém reformados uma parte do Hospital Amadeu Puppi que agora está fechado 

foram gastos um milhão e setecentos mil reais que foram usados para reforma e compra de equipamentos que 

tiveram noticia que estavam sendo emprestados para outros município da região.  

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 15/06/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
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EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 163/2021: 
Altera a Lei nº 14.012, de 08/07/2021. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - 1 Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 
Projeto de Lei Ordinária nº 44/2022: 

Declara de utilidade pública municipal a Associação de Pais e Amigos da Ginástica Rítmica Desportiva de 

Ponta Grossa (APAG), com sede nesta cidade. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 47/2022: 
Denomina de AMBROSIO RODRIGUES GONÇALVES a Rua nº 10 do Loteamento Residencial Cidalta I, 

do Bairro Boa Vista, nesta cidade. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DOS VEREADORES JOCE CANTO E PAULO BALANSIN 
Projeto de Lei Ordinária nº 62/2022: 
Denomina de JOSÉ MARIO RODRIGUES MENDES a Rua nº 13 do Loteamento Jardim Imperial, Bairro 

Cará-Cará, nesta cidade. 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 115/2022: 
Acrescenta metas ao Anexo de Metas da lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 - Lei nº 

14.062, de 20/09/2021, e no Anexo da lei nº 14.021 de 28/07/2021 - Plano Plurianual - PPA, conforme 

especifica. 
  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 130/2022: 
Altera a Lei nº 4.284, de 28/07/1989, conforme especifica. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 132/2022: 
Altera a Lei nº 9.106, de 05/09/2007. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                        CFOF     - Favorável 
                        COSPTTMUA  - Favorável 

                        CAPICTMA  - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DA MESA EXECUTIVA 

Projeto de Lei Ordinária nº 170/2022: 
Institui o Programa de Alimentação dos Trabalhadores do Poder Legislativo de Ponta Grossa. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF   - Favorável 
                         COSPTTMUA  - Favorável 

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

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 279/2022 dos Vereadores DR. ERICK, EDE PIMENTEL, FILIPE CHOCIAI, GERALDO STOCCO, 

IZAIAS SALUSTIANO, JAIRTON DA FARMACIA, LEANDRO BIANCO e PASTOR EZEQUIEL 

BUENO 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, solicitando 

que seja realizada a prorrogação da concessão do Shopping Popular (Paraguaizinho) pelo período de 02 anos 

para que seja mantido o meio de renda das mais de 200 famílias que dependem do local direta ou indiretamente 

  

Nº 280/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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

estabeleça estudos no sentido de implantar o Programa Creche do Idoso no Município de Ponta Grossa, 

conforme anteprojeto de lei em anexo. 

  

Nº 281/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 
 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  

 

MOÇÃO DE APELO 

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

órgãos competentes a imediata e significativa ampliação do número de cestas básicas fornecidas ao munícipes 

socialmente vulneráveis de Ponta Grossa. 

  

Nº 282/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao servidor municipal Luiz Eduardo Pleis, candidato a presidente eleito para a direção do Sindicato 

dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa, e extensiva a todos os demais integrantes da chapa 

vencedora do pleito eleitoral sindical e aos integrantes da Comissão Eleitoral Sindical. 

  

Nº 283/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Assistente Social Rose Siuta dos Santos, alocada no CRAS -  Jardim Paraiso, pelos serviços 

prestados à comunidade, atendendo mais de Oito mil familas daquela região. 

  

Nº 284/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO  DE  APELO 

À Exma. Sra. Prefeita Municipal ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que determine aos departamentos 

competentes, a realização de estudos para o fim de elevar a remuneração dos profissionais da medicina que 

atendem na rede municipal de saúde. 

  

  

Nº 285/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à KELLY MELINA BRITO CRM 35.593, Doutora Graduada no Curso de Medicina pela Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná e especializada em Psiquiatria pela Residência Médica de Psiquiatria da 

Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Pinhais, tem como campo de atuação a Psiquiatria; atualmente 

é pós-graduanda em Terapia Cognitiva Comportamental do Instituto Paranaense de Terapia Cognitiva 

Comportamental. Atua como médica psiquiatra no CAPS-II da Fundação de Saúde da prefeitura municipal de 

Ponta Grossa. 

  

Nº 286/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

MOÇÃO DE APELO 

À Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando fiscalizar 

o cumprimento da Lei 14.064, de 13/10/2021, que promoveu alterações na Lei 12.854, de 04/08/2017. 

  

Nº 287/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Ministério Anrafael pelo trabalho desenvolvido através da  expressão artística e cultural na cidade 

de Ponta Grossa. 

  

Nº 288/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Igreja Pentecostal Evangelho Puro pelo trabalho desenvolvido através da  expressão artística e 

cultural na cidade de Ponta Grossa. 

  

Nº 289/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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Dirigida a Banda Tempo de adoração pelo trabalho desenvolvido através da  expressão artística e cultural na 

cidade de Ponta Grossa. 

  

  

  

Nº 290/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Banda Louvor Campeiro pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na 

cidade de Ponta Grossa. 

  

Nº 291/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Sacred Flow pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na cidade de Ponta 

Grossa. 

  

Nº 292/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Banda Caravana do Louvor pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na 

cidade de Ponta Grossa. 

  

Nº 293/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Ministério Flow pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na cidade de 

Ponta Grossa. 

  

Nº 294/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Felipe Carvalho e Banda  pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na 

cidade de Ponta Grossa. 

  

Nº 295/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Jonas Maurício e Banda  pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na 

cidade de Ponta Grossa. 

  

Nº 296/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Banda FJU  pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na cidade de Ponta 

Grossa. 

  

  

Nº 297/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Ministério Caminho da Vida pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na 

cidade de Ponta Grossa. 

  

Nº 298/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Grupo de Artes Tetelestai  pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na 

cidade de Ponta Grossa. 
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Nº 299/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Centro de tratamento Crer pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na 

cidade de Ponta Grossa. 

  

Nº 300/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Grupo KADESH  pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na cidade de 

Ponta Grossa. 

  

Nº 301/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Grupo Essência da Adoração pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural 

na cidade de Ponta Grossa. 

  

Nº 302/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Jéssica Mayra pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na cidade de Ponta 

Grossa. 

  

Nº 303/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Adorart  pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na cidade de Ponta 

Grossa. 

  

Nº 304/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a Gislaine e Maria Eduarda pelo trabalho desenvolvido através da expressão artística e cultural na 

cidade de Ponta Grossa. 

  

Nº 305/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Projeto Uniforça  formado por jovens voluntários que se dedicam a prestar auxílio em eventos e 

apoio social em situações catastróficas 

 Total de Moções Aprovadas – 27 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 3 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 19 

Vereadores Dr. Erick (PSDB), Ede Pimentel (PSB), Filipe Chociai (PV), Geraldo Stocco (PV), Izaias 

Salustiano (PSB), Jairton da Farmácia (UNIÃO BRASIL), Leandro Bianco (REPUBLICANOS), Pastor 

Ezequiel (AVANTE) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1331/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

asfáltica na Rua Itambaraca com inicio da pavimentação no número 138 e final na saída ao acesso a Rua 

Raimundo Correira - Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 1332/2022 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 reparos imediatos com tapa buracos 

em todo asfalto na Rua Francisco Camerino esquina com Avenida Anita Garibaldi - Órfãs, nesta cidade. 

  

Nº 1333/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Manutenção de Cascalhamento e  

Patrolamento da Rua Teodoro Kluppel no Bairro De Olarias próximo ao Numero 418 Cep 84035130 nesta 

Cidade. Também peço a solicitação de troca de lâmpada na mesma via citada pois se encontra queimada já se 

fazem alguns dias. 

  

Nº 1334/2022 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 instalação de placas com o nome 

da Rua Élio Elvio Chaves- Uvaranas. 

  

Nº 1335/2022 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 

fresagem da Rua Élio Elvio Chaves- Uvaranas. 

  

Nº 1336/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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

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

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

Fresando ou a inclusão no programa de asfaltamento a Rua Padre Anacleto, na Vila Órfãs. 

  

Nº 1337/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMÁCIA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando o Patrolamento e Cascalhamento ou 

a inclusão no Programa de Asfaltamento a Rua Phillip Jorg, na Vila Jardim Maracanã. 

  

Nº 1338/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando uma operação tapa buracos no início 

da Rua Marquês do Paraná, Bairro da Ronda próximo à residência de número 1621. 

  

Nº 1339/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências para que sejam fechados os buracos em 

torno do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria Cirlei Machado, na rua Toledo, nesta Cidade. 

  

  

  

Nº 1340/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a Doação de manilhas de 60 na 

Colonia Santa Cruz Próximo a Igreja Santa Cruz. 

  

Nº 1341/2022 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 patrolamento e cascalhamento da 

Rua Teixeira de Freitas, a qual está localizada na Vila Cristina, bairro Nova Rússia. 

  

Nº 1342/2022 da Vereadora JOSI DO COLETIVO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências junto aos proprietários de imóveis de toda a 

extensão da Rua Doutor Paula Xavier, para que reformem suas calçadas/passeio. 

  

Nº 1343/2022 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 a Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 

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

que seja feito reparo em buraco situado na Rua Antonio Branco, Uvaranas. 

  

Nº 1344/2022 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 a Excelentíssima Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine 

aos órgãos competentes da municipalidade as providências que seja feita limpeza de terreno situado na esquina 

da Rua Fernão Dias com a Rua Matias de Albuquerque, Oficinas. 

  

Nº 1345/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a manutenção com o Patrolamento 

Cascalhamento e também com o desentupimento dos  bueiros na Rua Guatemala Nº 706 Bairro Olarias Cep 

840350670 nesta Cidade. 

  

Nº 1346/2022 da Vereadora JOCE CANTO  

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

instalação de iluminação adequada Campo de Futebol, situado na Avenida Tocantins em frente ao nº 1061 - 

Santa Barbara, Cará Cará 
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dade. 

  

Nº 1347/2022 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 de viabilidade para 

instalação de mecanismos e dispositivos, como lombadas, redutores de velocidade e afins á Rua Enfermeira 

Vilma Terezinha Stinski, nas imediações do nº 75. 

  

Nº 1348/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, melhorias de sinalização sejam verticais e horizontais para 

preferencial entre as Ruas Nito Manuel Gutochi  e Afonso Osório Teixeira, estas situadas no Parque Tarobá 

em Uvaranas 

  

Nº 1349/2022 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, conserto e restauração de escoamento de galeria água pluvial 

existente na Rua Padre Lux, imediações do numeral 779, no Centro da Cidade. 

  

Nº 1350/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, manutenção em caráter de urgência Rua Rio de Janeiro 

próx. Ao numero 1842 -  Bairro: Nova Russia. 

  

Nº 1351/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção e limpeza dos bueiros na Rua Santo Hilário, Santa Luzia, próximo ao Campo de Futebol. 

Total de Indicações Aprovadas – 21 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 2 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 3 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 2 

Vereador Jairton da Farmácia (UNIÃO BRASIL) - 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 2 

Vereador Geraldo Stocco (PV) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) -1 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 2 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 3 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1  
______________________________________________________________________________________________________________ 
  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 14 de JUNHO de 2.022. 
  

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

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Concede a palavra ao vereador Felipe Passos (PSDB), que agradece todos 

os vereadores que votaram na moção 284/2022 que pede a prefeita que determine a realização de estudos para 

que se eleve a remuneração dos profissionais de medicina que atendem na Rede Municipal de Saúde, que 

verificou que muitas coisas dentro da saúde está ligada a falta de profissionais no município, que fez pesquisa e 

outras cidades pagam mais que o município de Ponta Grossa, que a moção foi aprovada por todos os vereadores, 

para que se consiga aumentar o nível de salário dos profissionais de saúde da rede do município, com a palavra 

o vereador Dr. Erick (PSDB), concorda sobre a defasagem do salário dos médicos da cidade, assim como os 

enfermeiros, e técnicos em enfermagem e se for comparar com municípios pequenos a remuneração está de 

acordo com a média nacional e em Ponta Grossa está abaixo, que falam que os médicos não querem vir trabalhar 

em Ponta Grossa, porém, não revelam o motivo, que não pagam ou pagam pouco, que o salário do médico está 

bem longe do salário da prefeita e é uma questão de estão e administração da saúde de Ponta Grossa que é muito 

defasada, declara apoio aos parlamentares da CPI da Saúde.  

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA QUINZE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (XVII 

LEGISLATURA). 

               Aos quinze dias do mês de junho 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 dos Trabalhos os Vereadores Filipe Chociai - Vice Presidente e José Carlos S. Raad “Dr. Zeca” - 

Terceiro Secretário, com a ausência justificada da Vereadora Josi do Coletivo, se fazendo presentes, Vereadores 

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

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

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

da sessão anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem restrições. Manifestando-se em Questão de Ordem, 

o Vereador Julio Küller reivindicou um minuto de silêncio em face do passamento de Sueli Pontes, destacando 

que atuou por mais de trinta anos como servidora pública, com grande trabalho social prestado na cidade. 

Somando, o Senhor Presidente também pediu em nome do Diretor Geral desta Casa, bem como de sua família 

enlutada, considerando que seu filho Vinícius também veio a falecer com 29 anos de idade, concedendo assim 

um minuto de silêncio, estendendo a outras famílias enlutadas neste momento. 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 - Of. nº 1093/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 

200/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1195/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 203/22, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1196/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 201/22, de autoria 

do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 1197/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 207/22, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 1210/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 144/22, de autoria do Vereador 

Dr. Erick. Of. nº 1212/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 209/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. 

Of. nº 1219/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 202/22, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. DO 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=15/06/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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VEREADOR DANIEL MILLA FRACCARO - Projeto de Lei nº 171/22, denomina de LUIZ ANTONIO 

FAVERO, a Rua 35, do Loteamento Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade. DO VEREADOR LEANDRO 

BIANCO - Projeto de Lei nº 172/22, denomina de WALDEMAR KOPROVSKI a Rua nº 23 do Loteamento 

Residencial Cidalta I, do Bairro Boa Vista, nesta cidade. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Projeto de 

Lei nº 173/22, concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor ANDRÉ LOPES DE 

OLIVEIRA. DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 174/22, denomina de NEUSA CECÍLIA 

ALVES DA LUZ, a Rua nº 36, no Loteamento Residencial Jardim Royal, situado no Bairro Neves, nesta cidade. 

DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 306/22, dirigida ao Grupo Passio Christi, 

pela apresentação Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, realizada dia 15 Abril de 2022. Moção de Aplauso nº 

307/22, dirigida a DOUTORA JULIANA  HECKE TRAMONTIN AO DOUTOR MÁRIO RODRIGUES 

MONTEMÓR NETTO E AO GESTOR GERAL DA ASSOCIAÇÃO MÉDICA SECÇÃO PONTA GROSSA 

ANDRE LUIS MARTINS SENS, pela participação voluntária da Campanha de Doação de Sangue ocorrida dia 

28 de maio de 2022. Moção de Aplauso nº 308/22, dirigida ao Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais - 

CESCAGE pela participação da Campanha de Doação de Sangue ocorrida dia 28 de maio de 2022. DO 

VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de Aplauso nº 309/22, dirigida a Associação Recreativa Homens Do 

Trabalhos devido aos seus 105 Anos de História , defendendo e preservando a cultura ponta-grossense , através  

do seu atual  Presidente Luiz Carlos Gleden e Seu Vice Presidente Tony Carlos Teixeira e demais Diretores. DO 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 310/22, dirigida ao atleta pontagrossense, Senhor 

Eduardo Taborda (Dudu Taborda), por conta da sua convocação para a seleção brasileira universitária de futsal, 

para a disputa do Campeonato Mundial da categoria. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Moção de 

Aplauso nº 311/22, para o 2º Sargento Carlos Alberto Marchinski, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do 

Paraná. Moção de Aplauso nº 312/22, para o 2º Sargento Emerson Luciano Berger, do Corpo de Bombeiros da 

Polícia Militar do Paraná. Foi colocado em discussão e votação, tendo sido aprovado pedido de justificativa de 

ausência da Vereadora Josi do Coletivo, por motivo de saúde, conforme atestado médico. Finda a leitura do 

Expediente, o Senhor Presidente anunciou a utilização da palavra pela Professora Maria Iolanda de Oliveira, do 

Curso de Serviço Social, coordenadora de projetos de extensão da NASGEP, a qual se manifestou discorrendo 

sobre o Dia Mundial de Conscientização e Violência contra a Pessoa Idosa. Saudou, ainda as presenças do Grupo 

de Convivência de Idosos em ação, com acadêmicos, assistentes sociais, Lais representando a Pró-Reitoria de 

Extensão, Lisete, representante do Conselho e outras pessoas em conjunto. Ainda nesta ocasião, a Professora 

Maria Iolanda de Oliveira apresentou carta no sentido de se constituir nesta Casa de Leis comissão para discussão 

e desenvolvimento de ações contra a violência à pessoa idosa em Ponta Grossa.  Lembrou que ocorreu a 

manifestação ano passado, sendo corriqueiro com que esta Casa possa estar participando e promovendo esse ato 

de conscientização contra a violência ao idoso. A Vereadora Missionária Adriana agradeceu nesta oportunidade, 

a manifestação da Professora Maria Iolanda de Oliveira, destacando os trabalhos que vem realizando à nível de 

município, em detrimento aos idosos. Foi aprovada solicitação do Vereador Filipe Chociai, ficando o mesmo 

autorizado a se ausentar por questões pessoais. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, se 

manifestaram: VEREADOR GERALDO STOCCO: Parabenizou as pessoas participantes dos grupos que se 

manifestaram nesta Casa, lembrando que nos anos passados expuseram o mesmo tema de violência contra a 

pessoa idosa, falando o nome de cada vereador, e com quantos anos estariam daqui a quarenta anos, destacando 

que tem conversado com Conselho da Pessoa Idosa para destinar valores a esses projetos importantes. Frisou 

que a UEPG tem papel fundamental na sociedade e mostra-se com esse projeto, tendo WHATT UEPG com 

diversos programas, considerando interessante a questão da criação de comissão permanente, necessitando 

conversar mais com a Comissão de Direitos Humanos desta Casa para verificar essas políticas públicas. Por isso 

que pede que as reuniões das comissões ocorram à nível de Plenário, para que todas as pessoas possam participar 

também. Falando mais uma vez sobre a saúde do Município, informou que na data anterior ocorreu a primeira 

oitiva da CPI DA SAÚDE através de seus membros, onde puderam ouvir antigos gestores da pasta da Secretaria 

Municipal de Saúde, parabenizando a organização do presidente e demais membros, já tendo denunciado ao MP 

descasos das UPAS, tendo elaborado ofícios à Prefeitura e através da CPI, destacando que assim tenta ajudar o 

Município o mais depressa possível em detrimento ao descaso que a população necessitada está sendo tratada. 

Citou, como um dos exemplos tristes, da noite para o dia acabaram com os serviços de ultra-sonografia e raio x 



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 
 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  

 

no Pronto Socorro Municipal, colocando as pessoas em fila de espera para a Central de Leitos, situação difícil 

sem planejamento respeito às pessoas, que já deveria ter mudado mas não muda. Pediu mais uma vez à Prefeita 

que deixe o Dr. Gustavo trabalhando na Procuradoria do Município em assuntos jurídicos, colocando pessoa na 

pasta da Secretaria de Saúde que conheça a realidade das UBS e UPAS à fundo. Ressaltou que omissão também 

é crime e isso tem que ser respondido. Comentou que a Prefeitura não se planejou com respeito à porta aberta 

para atender as crianças, acreditando ser por isso que as UPAS estão lotadas e tiveram que mudar unidade de 

saúde de local. Em questão de ordem, o Vereador Pastor Ezequiel cumprimentou as pessoas que trabalham no 

shopping popular, dizendo que logo após estará falando sobre a Moção nº 279, constante para apreciação na 

Ordem do Dia. VEREADOR JULIO KÜLLER: Elogiou o Presidente pelas palavras a respeito da pessoa idosa 

e o desempenho que esta Casa tem para proteger e enaltecer o trabalho daqueles que mais precisam e que se 

encontram em estado de vulnerabilidade, necessitando contar os representantes desta Casa. Homenageou a 

Professora Maria Iolanda de Oliveira, destacando que já foi Presidente do Conselho da Pessoa Idosa, e 

representante dos direitos da pessoa idosa, fazendo grande trabalho do qual acompanhou enquanto Secretário da 

Assistência Social. Destacou ainda que cabe aos representantes da população buscar ferramentas para que a 

cidade possa estar preparada nesse sentido, lembrando da aprovação nesta Casa, sancionado na sexta-feira, do 

projeto Quebrando Silêncio de sua autoria, trazendo assim mais uma possibilidade para as pessoas denunciar os 

agressores sejam em face de idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Citou que ainda há 

necessidade de políticas públicas às pessoas idosas. Fica triste ao perceber que o governo anterior acabou com o 

posto que atendia o idoso na Praça Getúlio Vargas, na questão de especialidades, posto para geriatria e encerrou 

as atividades, encaminhando todos para as filas normais dos postos de saúde. Enquanto secretário de assistência 

social até 2.016, disse que naquela ocasião aumentou para 23 o número de SECOMS e grupos de terceira idade 

na cidade, onde se traziam idosos em suas casas com probabilidade grande de depressão para o convívio normal 

com os seus. Informou que conversando com a prefeita, foi atendido, acompanhando o trabalho da Mônica, da 

Vínia da Asssistência Social, também da Adriane na Secretaria da Família, onde o restaurante popular inicia 

atendimento na semana que vem, considerando que a grande maioria que utiliza são pessoas idosas que saem 

para se alimentar, onde fornece alimentação balanceada e custo barato que podem pagar. Entende que esse 

programa irá atingir, em cheio, a vida das pessoas idosas, sendo coisa para comemorar. Parabenizou pelo Junho 

Violeta, idealizado pela UEPG, Secretaria da Família do Estado do Paraná, Governador Ratinho Júnior, Regional 

de Ponta Grossa e Prefeitura Municipal pela dedicação e luta. Relatou a ocorrência de duzentos casos de 

agressões, que foram denunciados somente em 2022, afirmando a necessidade de se trabalhar em conjunto para 

que isso não se torne tema na comemoração do dia dos idosos. VEREADORA JOCE CANTO: Contribuindo à 

fala de Geraldo Stocco, disse que está vendo que estão economizando muito em saúde, mas para publicidade já 

foram empenhados dois milhões e cem mil reais, para fazer propaganda, como por exemplo, o plantão da saúde 

que fala que a prefeitura está abrindo quinze leitos de retaguarda exclusivos para Ponta Grossa no Humai. 

Lembrou que o Secretário de Saúde do Estado do Paraná já disse em prestação de contas do quadrimestre, que 

esses leitos não são exclusivos para Ponta Grossa, mas de toda a região, e que durante depoimento na data 

anterior, o Chefe da Terceira Regional também confirmou que não são para Ponta Grossa. Nesse sentido, leva 

acreditar que a gestora municipal está gastando dinheiro público para mentir para a população. Comentou em 

relação à fome, dando conta que o Restaurante Popular de Ponta Grossa está fechado desde 31 de janeiro de 

2022 com previsão da obra para 90 dias, o qual teria que ter retornado no mês passado, porém a mais de trinta 

dias deveria estar aberto. Destacou que nessa falta de prioridades, enquanto as pessoas esperam para se alimentar, 

a gestão demora e gasta demais naquilo que não deveria. Fez comparativos, citando que Curitiba tem 5 

restaurantes, servindo 4700 refeições a três reais por dia. Cascavel, 3.900 refeições dia enquanto que Ponta 

Grossa tem somente um. Maringá tem 4 com 2.250 a três reais por dia e ainda cozinha central dentro de um 

desses. Apucarana tem um, mas serve 200 refeições/dia a dois reais. Em Ponta Grossa custa cinco reais. Chamou 

atenção que em Maringá existe programa do Governo do Estado que ajuda esses restaurantes para cidades acima 

de oitenta mil habitantes como Cascavel, Maringá, Apucarana, Pato Branco, enquanto que Ponta Grossa não 

recebe esse subsídio. Para fazer parte deste, precisa estar com todas as certidões do Município em dia, não 

sabendo enquanto prefeita é tão amiga do governador, deveria participar desse programa para que a população 

tenha um valor reduzido nas refeições. Sugeriu ao governo municipal voltar a servir sanduíches que eram 
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colocados à disposição na Agência do Trabalhador ou que eram servidos no Parque ambiental trocando por 

moedas e outra sugestão à prefeita, quando o restaurante retornar, disponibilizar o restaurante popular a noite 

para as ONGS, para servir pessoas em vulnerabilidade social. VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO: Somou-

se à fala de seus antecessores, dizendo que participou através dos canais desta Casa, das oitivas realizadas pela 

CPI DA SAÚDE e esteve presente participando de parte dos trabalhos. Parabenizou a comissão pelo início dos 

trabalhos desenvolvendo de maneira que reputa ser o ideal, ouvindo as pessoas para contribuir. Destacou que 

ouve pela imprensa e pessoas nas redes sociais, que muitas vezes não compreendem o trabalho da CPI, 

destacando que o fato é que desconhecem a grande maioria qual é a competência e o trabalho desta, que tem 

objeto determinado e certo, que é que investigar com base naquilo que foi aprovado no requerimento pelo 

plenário, não podendo divagar sobre tema que não está relacionado neste. Por outro lado, disse que essa tem 

competência para convocar pessoas e ouvir como testemunhas e reiterar o convite. Não é papel da CPI punir, 

mas apresentar relatório após aprovação por todos e entregue à presidência e encaminhado às autoridades 

competentes para analisar e tomar as providências. Cumprimentou os empresários do paraguaizinho presentes 

na Casa, salientando que todos sofreram as dificuldades por conta da pandemia, com a queda no faturamento e 

despesas que não pararam de subir. Disse a todos que dentro daquilo que é competência desta Casa e do princípio 

da legalidade, manifesta apoio a toda a categoria por ser bandeira que já ostenta desde que iniciou sua vida 

pública, porque se considera microempresário brasileiro sofredor. Como último tema, abordou questões 

relacionadas ao encerramento das atividades do Hospital Amadeu Puppi, sabe que o divisor de águas que é o 

papel do legislador e do Executivo como gestor, cabendo a esse, através da Fundação Municipal de saúde, 

praticar os atos que entende ser necessário para organizar a administração do Município. Chamou atenção em 

especial aos médicos Drs. Erick e Zeca que a estrutura do Pronto Socorro Municpial tinha 14 leitos de cirurgia 

geral, 18 de ortopedia, 22 de clínica médica, 5 de estabilização na sala dez e 10 de UTI, mais de quatrocentos 

servidores que foram realocados a outros locais, assim manifestando sua preocupação não com o fechamento em 

si do prédio, no momento que as pessoas não pararam de ficar doentes, indagando como é que está sendo 

reorganizado para dar vazão às demandas da saúde na cidade. Entende que uma das soluções seria horário 

estendido nas UBS nos bairros de Ponta Grossa. Outra questão, o valor da remuneração paga aos profissionais 

médicos, fazendo com que tenha grande rotatividade, ou muitas vezes sequer consiga o município a contratar. 

Tem certeza que o Executivo na sua esfera de competência possa estar atenta às suas sugestões. Lembrou que 

Del Gobo deu grande contribuição, querendo acreditar que falou coisas importantes que deva ser ouvido pela 

administração. Tinha recém reformado parte do Hospital Amadeu Puppi, onde foram gastos um milhão e 

setecentos mil reais, fruto do acordo de leniência da Justiça Federal e foram usados para reforma e compra de 

equipamentos e que estavam sendo emprestados para outros municípios da região. A Vereadora Missionária 

Adriana, cumprimentou a todos que estão acompanhando a sessão, em especial seu amigo Roni e sua esposa Ali 

com sua amiguinha Lavinia, o qual faz parte dos Rolizeiros de Ponta, músico adorador de mão cheia. Não 

havendo mais vereadores inscritos, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO -

PROJETO DE LEI Nº 163/21 (Poder Executivo), altera a Lei nº 14.012, de 08/07/2021: APROVADO, com 

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

Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da 

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

registradas as ausências justificadas das votações do Vereador Filipe Chociai e da Vereadora Josi do Coletivo. 

PROJETO DE LEI Nº 44/22 (Vereador Geraldo Stocco), declara de utilidade pública municipal a Associação 

de Pais e Amigos da Ginástica Rítmica Desportiva de Ponta Grossa (APAG), com sede nesta cidade: 

APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações do Vereador Filipe Chociai e da 

Vereadora Josi do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 47/22 (Vereador Leandro Bianco), denomina de AMBROSIO 

RODRIGUES GONÇALVES a Rua n º 10 do Loteamento Residencial Cidalta I, do Bairro Boa Vista, nesta 

cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações do Vereador Filipe Chociai e 

da Vereadora Josi do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 62/22 (Vereadores Joce Canto e Paulo Balansin), 

denomina de JOSÉ MARIO RODRIGUES MENDES a Rua nº 13 do Loteamento Jardim Imperial, Bairro Cará-

Cará, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações do Vereador Filipe 

Chociai e da Vereadora Josi do Coletivo. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 115/22 (Poder 
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Executivo), acrescenta metas ao Anexo de Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.022 - 

Lei nº 14.062, de 20/09/2021, e no Anexo da Lei nº 14.021, de 28/07/2021 - Plano Plurianual - PPA, conforme 

especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel 

Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Izaias Salustiano, Jairton 

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

aprovada o pedido verbal do Vereador Geraldo Stocco, ficando justificada a sua ausência na votação da matéria. 

Ficam ainda registradas as ausências justificadas das votações do Vereador Filipe Chociai e da Vereadora Josi 

do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 130/22 (Poder Executivo), altera a Lei nº 4.284, de 28/07/1989, conforme 

especifica: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel 

Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias 

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

Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações do Vereador Filipe Chociai e da Vereadora 

Josi do Coletivo. PROJETO DE LEI Nº 132/22 (Poder Executivo), altera a Lei nº 9.106, de 05/09/2007: 

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

Divo, Ede Pimentel, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton 

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

registradas as ausências justificadas das votações do Vereador Filipe Chociai e da Vereadora Josi do Coletivo. 

PROJETO DE LEI Nº 170/22 (Mesa Executiva), institui o Programa de Alimentação dos Trabalhadores do Poder 

Legislativo de Ponta Grossa: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso 

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

Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Julio Küller, Leandro Bianco, Léo 

Farmacêutico e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações do Vereador Filipe 

Chociai e da Vereadora Josi do Coletivo. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 

279/22, dos Vereadores Dr. Erick, Ede Pimentel, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da 

Farmácia, Leandro Bianco e Pastor Ezequiel Bueno; 280, 281, 282/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 283/22, 

do Vereador Izaias Salustiano; 284, 285/22, do Vereador Felipe Passos; 286/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 

287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305/22, do Vereador 

Leandro Bianco e Indicações nºs 1331, 1332/22, do Vereador Celso Cieslak; 1333, 1340, 1345/22, do Vereador 

Ede Pimentel; 1334, 1335/22, do Vereador Paulo Balansin; 1336, 1337/22, do Vereador Jairton da Farmácia; 

1338, 1342/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 1339/22, do Vereador Geraldo Stocco; 1341/22, do Vereador 

Leandro Bianco; 1343, 1344/22, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 1346, 1351/22, da Vereadora Joce Canto; 

1347, 1348, 1349/22, da Vereadora Missionária Adriana; 1350/22, do Vereador Izaias Salustiano. Concluída a 

votação da Ordem do Dia, inscreveu-se para o PEQUENO EXPEDIENTE, o Vereador DR. ERICK, passando 

primeiramente a palavra ao Vereador Felipe Passos, o qual discorreu agradecendo a votação da Moção nº 284 

onde solicita à Senhora Prefeita Municipal, para que determine a realização de estudos objetivando elevar a 

remuneração dos profissionais de medicina que atendem na Rede Municipal de Saúde, onde verificou que muitas 

demandas em termos de saúde tem ligação à essa falta de profissionais na cidade, haja visto que deram vazios 

os chamamentos, por conta de já atuarem em outros municípios que pagam melhores salários, superando em 

muito o que é pago em Ponta Grossa, ilustrando através de pesquisa que efetuou em diversas cidades do Paraná. 

Espera assim que se consiga aumentar a remuneração desses profissionais. Dr. Erick também explanou essa 

questão, endossando as suas palavras, concordando com a defasagem dos profissionais médicos, assim como 

enfermeiros e técnicos em enfermagem se comparados com municípios menores que o nosso, atribuindo como 

questão de gestão e de administração a defasagem da área de saúde. Deixou seu apoio aos parlamentares da CPI 

DA SAÚDE, colocando-se à disposição para prestar consultoria e o que for necessário ao andamento das 

investigações.  Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando 

a próxima para o dia quinze do mês em curso, cuja Ordem do Dia estará à disposição via rede de computadores, 

bem como publicada no Diário Oficial do Município. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, supervisionei 

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

Sala das Sessões, em quinze de junho de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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