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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 04/07/2022 

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 (PV)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (UNIÃO 

BRASIL) 

  

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (UNIÃO BRASIL)   

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 que a prefeita municipal de Ponta Grossa fechou diversas 

portas de entrada da saúde em Ponta Grossa, que funcionavam há anos, e dificultou outros serviços como o 

transporte fora do domicílio o qual o vereador Julio Kuller (MDB) teve que intervir, para ajudar os pacientes 

que tinham dificuldade, confessa não entender a atitude da prefeita em sucatear a saúde da cidade mesmo com 

o clamor popular para que cuide e a prefeita continua insistindo que deve investir somente na atenção primaria, 

que a prefeita viajou a Brasília para resolver o problema dos médicos, entretanto após o seu retorno ela que 

gosta de enaltecer suas conquistas não se pronunciou sobre os resultados de seu deslocamento até a Capital 

Federal, a título de colaboração solicitou a equipe que faça um levantamento sobre a situação dos postos de 

saúde e comprovaram que todos os postos de saúde só estão de pé graças aos valorosos profissionais de saúde 

que carregam esse governo administrativamente fraco e mal orientado, informa que o posto do Parque do Café 

não tem medico, que a Palmeirinha tem um médico quando deveria ter três para suprir toda a demanda da 

localidade, que o Jardim Cerejeira não tem médico e do Taroba tem um médico quando devia ter três já que 

atender doze mil pessoas e conta com um profissional, que poderia ficar horas elencando os problemas da 

secretaria de saúde que é de conhecimento de todos, mas não é da prefeita. Comenta sobre os postos de saúde 

que serão reformados e já começam descumprindo a Lei 6.743/01 e a Lei 14.196/22, que obriga a transparência 

nos dados apresentados nessas placas, ou seja, as placas colocadas sobre as reformas que irão iniciar não trazem 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=04/07/2022
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nenhuma informação sobre transparência, que protocolou um requerimento solicitando o valor dessas placas 

que foram afixadas e que deverão ser substituídas em razão do descumprimento da lei municipal e já foram um 

desperdício do dinheiro público. Comenta sobre o tempo de permanência dos pacientes nas UPAs, que famílias 

para garantir o direito à vida e a um tratamento digno para seus familiares estão tendo que constituir advogados 

para garantir que a Constituição de nosso país seja respeitada, informa que um senhor de sessenta e um anos 

teve que entrar com uma ação judicial para poder ser atendido de COVID no Hospital Regional para 

posteriormente receber o cuidado de um câncer no esôfago, teve que entrar  na justiça para conseguir uma vaga, 

que está acompanhando um caso de rapaz de vinte e sete anos que foi intubado na última semana e precisa de 

um leito urgente, comenta caso de rapaz que está a dezoito dias aguardando vaga na UPA Santana para tratar 

de uma bactéria, ou seja, vários outros casos acontecendo esse final de semana e que precisam que essa 

burocracia e falta de planejamento seja solucionada, que o governo do estado e a prefeitura precisam parar de 

tratar os pacientes como números, reforça indignação por essas pessoas terem de recorrer à justiça por aguardar 

dias por uma vaga na Central de Leitos e nada acontece. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Relembra fala que o próximo secretário de saúde nomeado 

tenha coração, agradece a presença do representante do comando da 5.ª Brigada da Cavalaria Blindada, uma 

das mais potentes do exército brasileiro, agradece  todo comando, oficiais e praças, comenta que essa tarde 

entregou duas moções uma a Armestrong Davis de Freitas, autor da Canção dos Veteranos do Exército 

Brasileiro e Antônio Trajano Franco de Freitas, que presta serviço na área social, e que esperam que o Brasil 

continue sempre verde e amarelo, e que tem forças de segurança que prestam um excelente serviço, que tem a 

honra de acolhe-los na Casa de Leis, e abençoar os que estão na ativa e preparados.  

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Comenta que nesse final de semana repercutiu 

muito o ranking das cidades divulgadas pela revista Isto É, com informações que até a oposição deveria aplaudir 

de pé, que traz as melhores cidades do Brasil na eficácia na administração de verba, estando Ponta Grossa em 

decimo nono no cenário nacional nesse quesito, quando se analisa os números, retirando os municípios que são 

capitais de estados, Ponta Grossa passa para quinta posição, no estado ela é a primeira, um número para  

comemorar e motivado por ações conjuntas dessa Casa Legislativa, isso só foi possível pois a prefeita junto 

com a Casa está tendo coragem de enfrentar temas difíceis, medidas de austeridades foram implantadas, 

coragem de promover reformas administrativas, reduzir gastos públicos, garantir pagamentos em dia e 

reconquistar a credibilidade dos fornecedores, um dos critérios avaliados foi a capacidade de se organizar com 

o orçamento reduzido, ou seja, os recursos arrecadados estão sendo bem investidos, que sabem que a cidade 

tem potencial para arrecadar bem mais, que discutiram isso no final do ano passado, uma planta de valores 

defasados a vinte e três anos, que precisam aumentar as receitas para fazer frente às demandas da população, e 

precisam de um investimento maior em saúde, infraestrutura e no social. Concede parte ao vereador Julio Kuller 

(MDB), comenta que ficou satisfeito com essa posição de Ponta Grossa, parabeniza o Claudio Grocoski que 

faz um excelente trabalho, e a prefeita, comenta sobre o papel fundamental da Câmara que tem votado com 

tranquilidade e com muito respeito ao Poder Executivo, que a Câmara tem uma participação muito importante. 

Com a palavra novamente o vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), comenta que os números 

divulgados são para se comemorar, mas não para se acomodar e a Casa tem muitas condições para auxiliar o 

executivo para que a cidade se torne uma cidade cada dia melhor para se viver, que é compromisso e dever da 

Casa auxiliar esse crescimento, comenta que tiveram na semana passada a inauguração da Casa de Acolhimento 

Maria Izabel Ramos Wosgrau, uma casa que traz dignidade a moradores de rua, e disso poucos falam, que 

muitos vem para apontar problemas, mas devem falar das ações positivas da prefeita, que outras devem ser 

parabenizadas também, que passou para valer um novo teto no mercado da família, que retornou a funcionar o 

Restaurante Popular, que houve a instalação de placas de sinalização e ontem foi inaugurado nova rota do ciclo 

turismo. Comenta que na  última quarta-feira a vereadora Josi do Coletivo (PSOL) esteve na Tribuna dizendo 

que apresentou projeto para que o ex-presidente Lula tenha novamente o Título de Cidadão Honorário de Ponta 

Grossa, comenta sobre “grande Lula, o grande ladrão, o maior desse país”, que nunca foi inocentado, que houve 

entendimento que os processos deveriam começar em outro lugar e não em Curitiba, mas Lula continua sendo 

o maior ladrão do país e enquanto estiverem não permitirão que aconteça, que estarão lutando e adianta que 
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seu voto será contrário, que Lula deve voltar para cadeia, que deveria ser cidadão honorário de Curitiba, pelo 

tempo que ficou lá, atrás das grades. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Comenta ser unanime a cobrança a respeito das UPAs e vem 

pela demora na transferência dos pacientes que ficam entupindo as UPAs, que as UPAs super lotam pela 

demora da transferência para os hospitais, que veem a grande dificuldade, e que tiveram reunião com o 

secretário de saúde e pediram agilidade para que possam amenizar a situação que se encontram, que apenas 

esse final de semana mais de doze pacientes mandaram mensagem a esse respeito, que devem tomar as devidas 

providencias e que encontrarão uma solução, que farão ofícios e tentarão conversar com o secretário. Comenta 

que tiveram uma visita no distrito de Itaiacoca na última sexta-feira aonde estiveram em várias localidades e 

está com o abaixo-assinado com cento e vinte assinaturas só da região e que farão ofício para que tomem uma 

devida providência, que tem outro abaixo assinado da região, que tem mais o ônibus que parou de transportar 

essa população para a cidade de Ponta Grossa, que veem o sofrimento do povo, que olhou que a pessoa paga 

se não tiver o ônibus cento e vinte reais para um carro trazer eles e levar de volta, que farão algo para que a 

população não fique desassistida, principalmente desse distrito onde muitos moradores dependem do 

transporte, que a pandemia veio e os ônibus pararam, mas agora a pessoa que necessita desse transporte, que a 

culpa não é das empresas, que as empresas também estão passando por dificuldades, comenta que tiveram uma 

reunião com o secretario Henrique e tentarão outra, que correrão atrás para tentar solucionar o problema do 

distrito para que o povo não fique desassistido, que desejam ação e que esse problema seja resolvido, comenta 

que gostaria de ver a resposta dos secretários. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Cita salmo 30:5, informa que esteve nesse domingo nos distritos e 

a reclamação a respeito da falta do transporte é muito grande, que todas as comunidades estão descobertas em 

relação ao transporte, comenta ser uma situação difícil e se soma, que é uma região que ficou descoberta com 

o contrato do transporte e é uma exigência que se faça, e não podem abandonar seus irmãos do distrito, que é 

uma situação difícil, que as reclamações são as mesmas da cidade, com relação a saúde, educação e as estradas, 

que vão lutando e o vereador elege-se não só no centro urbano, se elege na cidade toda e devem cobrir toda a 

cidade, comenta que água também é um grande problema nessa cidade. Informa que na sexta-feira as quatorze 

horas tiveram uma grande festa na Casa, sobre o anúncio de oito milhões de reais em emendas distribuídas em 

instituições e treze foram atendidas, que colégios estaduais também estiveram recebendo valores pequenos mas 

todos com investimento do governo federal, que tiveram a entrega de veículos e equipamentos bem como o 

anúncio de mais asfaltos, dessa forma o deputado Aliel também contribuiu com a prefeita para o alcance de 

100% da cidade asfaltada, que não vê outro deputado trazer asfalto, e que faça esse trabalho, mais de setenta 

mil votos foram destinados a deputados estaduais de fora da cidade e tem que por no papel tudo isso, mostrar 

para a população que é o santo de casa que faz milagre, que devem apostar nos deputados de Ponta Grossa e 

cobrar que tragam investimentos, dessa forma parabeniza o deputado Aliel Machado por trazer significativa 

importância para a cidade em verbas, lembrando que ele cobre várias cidades do estado e em Ponta Grossa 

investe dinheiro, feliz por estar e ver a alegria das pessoas envolvidas ao receber esses valores, parabeniza o 

deputado Aliel Machado. Elogia a administração pública municipal, que a duas semanas veio a Tribuna e pediu 

para que o Restaurante Popular fosse reaberto e hoje reabriu, que hoje foi almoçar e era uma comida boa, 

saudável e balanceada, que voltara a ter o atendimento de primeira qualidade, que a prefeita está fazendo com 

que a cidade tenha a sua cara, e não a do ex-prefeito, que fechou o Restaurante Popular, que a prefeita reabre e 

reabre com força, com um projeto que inclui sopa no cardápio, de sua autoria no ano de 2016, onde serviam 

realmente mil e trezentas refeições só no horário de almoço, parabeniza todos os envolvidos. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Declinou a palavra. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Cita Salmo 106, comenta sobre a visão 

do futuro que mostra que as coisas vão melhorar, que estiveram juntos na Casa da Acolhida Maria Isabel Ramos 

Wosgral, que outros vereadores estivaram lá também, que estiveram olhando a casa e são setenta lugares para 

moradores de rua, comenta torcer para que a casa não feche e a esperança que as pessoas ao entrarem lá, voltem 

a lutar por suas vidas e futuro, que uma pessoa que passou a noite ali resolveu retornar a sua vida, que desejam 
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que isso se multiplique, que esteve ontem numa grande festa na igreja do pastor Cristian e da pastora Carol 

para comemorarem a chegada do asfalto que passará na frente da igreja Quadrangular, agradece e parabeniza 

o pastor Damião da Igreja Quadrangular do Rio Verde que esse final de semana fez um trabalho social excelente 

que o Projeto Lucas esteve na cidade. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 04/07/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 460/2019: 
Aprova a lei que dispõe sobre o Plano de Mobilidade Urbana do Município de Ponta Grossa. 
Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR LEANDRO BIANCO 
Projeto de Lei Ordinária nº 53/2022: 

Denomina de NATHALIA SLOTA a Rua nº 15 do Loteamento Residencial Cidalta I, do Bairro Boa Vista, 

nesta cidade. 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 65/2022: 
Denomina de ALFREDO SILVA RIBEIRO a Rua “M” do Loteamento Cidade Jardim, Bairro Cará-Cará, nesta 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 
Projeto de Lei Ordinária nº 114/2022: 

Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Senhora DIONEZINE DE FÁTIMA NAVARRO 

SCHMIDT. 
Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 
Projeto de Lei Ordinária nº 364/2021: 
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Institui a Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Epilepsia - CMIPE no âmbito do Município de 

Ponta Grossa, e dá outras providências. 
  

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

Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

                         CFOF    - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral feito pela CLJR 
                         COSPTTMUA  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR 

                         CSAS   - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela CLJR 
_________________________________________________________________________ 
  
  
  
  
  

DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI 

Projeto de Lei Ordinária nº 8/2022: 
Promove alterações na Lei nº 12.777, de 18/05/2017, que institui o Código de Proteção dos Animais no 

Município de Ponta Grossa. 
  

PARECERES: CLJR    - Pela admissibilidade 
                        COSPTTMUA  - Favorável 

                        CAPICTMA  - Favorável 
                        CSAS   - Favorável 

Pedido de vistas do vereador Filipe Chociai (PV) por 5 dias. (Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos 

Contrários - Abstenções) 

_________________________________________________________________________ 
  

DOS VEREADORES JÚLIO KÜLLER E LEANDRO BIANCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 66/2022: 
Denomina de DESBRAVADOR LEANDO LOUREIRO a Rua nº 21, do Loteamento Residencial Cidalta I, do 

Bairro Boa Vista, nesta cidade. 
  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade 
                         COSPTTMUA  - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA 

Projeto de Lei Ordinária nº 125/2022: 

Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Reverendo RUBENIR CADERNAL. 
  

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso (Aprovado – 19 Votos 

Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 
 

                        CECE    - Favorável 
 

________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 165/2022: 
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Concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Sra. AUDREY OLIVET GRUBBA. 
  

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 elaborada pela CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 19 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções  
______________________________________________________________________________________________________________ 
  
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 338/2022 do Vereador DANIEL MILLA FRACCARO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Para ser encaminhada a EMPRESA CONCEITO IMÓVEIS. 

  

Nº 339/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

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

Grossa. 

  

Nº 340/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao lutador de MMA José Rodrigo Guelke, devido a sua representatividade para as Artes Marciais da 

cidade de Ponta Grossa. 

  

Nº 341/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

À Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que gestione junto aos 

órgãos federais como Funai e Incra, a fim de obter um assentamento para famílias indígenas, que hoje vivem 

em barracas de lona espalhadas pela cidade.  

  

Nº 342/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a Loja Lord Magazin, pelo seu excelente atendimento comercial na cidade de Ponta Grossa.  

  

Nº 343/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a Loja Diferente, pelo seu excelente atendimento comercial na cidade de Ponta Grossa.  

  

Nº 344/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a Gerys Dayana Dugonski Dos Santos, pelos serviços prestados como profissional 

fisioterapeuta na cidade de Ponta Grossa. 

  

Nº 345/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 
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Dirigida ao atleta de jiu-jitsu do município de Ponta Grossa, senhor Willian Rodrigues por conta da conquista 

de medalhas no campeonato brasileiro da modalidade, levando o nome do município de Ponta Grossa e 

desenvolvendo a modalidade a nível nacional. 

  

Nº 346/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao atleta de jiu-jitsu do município de Ponta Grossa, senhor Bruno Mezzomo por conta da conquista 

de medalhas no campeonato brasileiro da modalidade, levando o nome do município de Ponta Grossa e 

desenvolvendo a modalidade a nível nacional. 

  

Nº 347/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a empresa Inove Serviços Portaria e Limpeza pelos serviços prestados na cidade de Ponta Grossa. 

 Total de Moções Aprovadas – 10 

Vereador Daniel Milla (PSD) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 3 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 4 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 2 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1444/2022 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 

realização de estudo técnico para a inclusão de uma linha de ônibus exclusivo para as mulheres trabalhadoras 

do Distrito Industrial, tanto do terminal Central, como do terminal de Oficinas.  

  

Nº 1445/2022 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, complemento de pavimentação asfáltica com galerias de águas 

pluviais para a Rua Padre Osvaldo Gomes, á partir da Rua José Lins do Rêgo no bairro da Chapada. 

  

Nº 1446/2022 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 Padre Fredolino Beuren, no Jardim Pontagrossense, bairro Cará-Cará. 

  

Nº 1447/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua: Ribeirão Claro (1 quadra), na Vila Santana na cidade de Ponta Grossa - PR.  

  

Nº 1448/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua: Goierê (1 quadra), na Vila Santana na cidade de Ponta Grossa - PR.  

  

Nº 1449/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua: Guaíra (3 quadras), na Vila Santana na cidade de Ponta Grossa - PR.  

  

Nº 1450/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua: Santo Inácio (3 quadras), na Vila Santana na cidade de Ponta Grossa - PR.  

  

  

  

Nº 1451/2022 do Vereador GERALDO STOCCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, que tome providências para que seja feita operação tapa buraco, 

na Rua Camilo Castelo Branco, Colônia Dona Luíza, Maria Otília, entre a Avenida Visconde de Mauá e rua 

Laplace. 

  

Nº 1452/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua: Palmas (4 quadras), na Vila Santana na cidade de Ponta Grossa - PR.  

  

Nº 1453/2022 do Vereador JULIO KULLER 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando incluir no Plano de Pavimentação, a 

Rua: Querência do Norte (3 quadras), na Vila Santana na cidade de Ponta Grossa - PR.  

  

Nº 1454/2022 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 o patrolamento e cascalhamento  da 

Rua Guilherme Voigt cep 84026-190 Bairro Olarias, nesta cidade. 

  

Nº 1455/2022 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 o patrolamento e cascalhamento na 

Rua Teixeira de Macedo começando entre a Rua Beijamin Franklin , nesta cidade. 

  

Nº 1456/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 
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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, providências objetivando o Tapa Buraco na Rua Francisco 

Manuel Da Silva entre a Rua Luiz Camarões e a Rua Euclides Da Cunha próximo a 15 de setembro Vila Ana 

Rita, nesta cidade. 

  

Nº 1457/2022 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 seja realizada a troca da tampa do bueiro localizado na Rua Mathias de Albuquerque, n° 345, 

Oficinas, esquina com Rua Ricardo Lemos, Oficinas. 

  

Nº 1458/2022 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 seja realizado PATROLAMENTO em toda a extensão da Rua Doutor Batista Lacerda, Boa 

Vista. 

  

Nº 1459/2022 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 seja realizada PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA em toda a extensão da Rua Doutor Batista 

Lacerda, Boa Vista. 

  

Nº 1460/2022 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 

realização de Estudo Técnico para  implantação nos horários de pico, transporte coletivo para trabalhadores do 

Distrito Industrial, que a rota ocorra entre a nova ligação interbairros da região do Gralha Azul, localizada no 

Contorno, até a Vila Oficinas.  

  

Nº 1461/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção/ operação tapa buraco com urgência 

Rua:Acelino Pinto de Carvalho entre Francisco Rizental e Francisco Ferreira- Parque Nossa Senhora das 

Graças 

  

Nº 1462/2022 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  

instalação de tampas dos bueiros e limpeza da área pública localizada na Rua Cajarana, esquina com a Rua 

Baru - Contorno, próximo a Escola Municipal Ludovico Antonio Egg. 

  

Nº 1463/2022 da Vereadora JOCE CANTO 
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Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a 

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

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudo 

técnico, para a ampliação do horário na linha do transporte coletivo do Jardim Boreal - Borato, principalmente 

no período noturno, devido o aumento da demanda.  

Nº 1464/2022 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 o Desentupimento de Bueiro na Rua 

Rútilo, esquina com a Rua Sargento Carlos Argemiro Camargo, Bairro Neves, nesta cidade. 

  

Nº 1465/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

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

da Rua Ernesto Degraf - Chapada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 1466/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

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

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

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

da Rua Olívio Scorsim - Chapada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros.  

  

Nº 1467/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Dr. Miguel Quadros, 

Contorno. 

  

Nº 1468/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

e tampa do bueiro ao final da Av. José Primor, Uvaranas. 

  

Nº 1469/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção do asfalto da Av. José Primor, 

Uvaranas. 

  

Nº 1470/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

cascalhamento, compactação e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da rua Dr. Estevão Ribeiro de 

Souza Neto, Contorno. 
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Nº 1471/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção/ operação tapa buraco com urgência 

Rua: Eduardo Novack Sobrinho - Bairro: Contorno 

  

Nº 1472/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção/ operação tapa buraco com urgência 

Rua: Vereador Marcos Tozetto- Bairro: Contorno 

  

Nº 1473/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO,  

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

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

aos departamentos competentes da municipalidade, solicitar a Manutenção/ operação tapa buraco com urgência 

Rua: R. Gustavo Emílio Iansen - Contorno 

  

Nº 1474/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

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

Pavimentação a  Rua: Enfermeiro Paulino- Bairro: Olarias 

  

Nº 1475/2022 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 iluminação pública 

na Rua Domício da Gama próximo ao número  600 Bairro Olarias , nesta cidade. 

  

Nº 1476/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, estudos de viabilidade técnica para implantação de rotas 

ostensivas sinalizadas vertical e horizontalmente para deslocamento de veículos de emergência, desde as suas 

bases operacionais em vias que permitam este deslocamento, ligando também as instituições de saúde, como 

atendimentos de emergência e hospitais. 

  

Nº 1477/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, patrolamento, cascalhamento, adequações de trafegabilidade, 

bem como de estudos de viabilidade técnica para pavimentação asfáltica para a Rua Maria Angela Caldas, á 

partir do trecho da Rua Gilmar Hilgemberg até o seu final, localizada no Jardim Paraíso. 

  

  

Nº 1478/2022 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 
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departamentos competentes da municipalidade, readequação/recuperação de pavimento asfáltico para a Rua 

Coronel Dulcídio, trecho compreendido desde a Avenida Vicente Machado até a Avenida Silva Jardim, 

localizada entre o Centro e o Bairro de Olarias. 

  

Nº 1479/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

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 sinalização nas ruas 

do Residencial Campo Alegre - dentre elas a Rua Lourdes Alves da Costa, necessitando de sinalização nas vias 

e placas de preferencial e indicação de velocidade da via. 

Total de Indicações Aprovadas – 36 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 6 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 4 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 6 

Vereador Geraldo Stocco (PV) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 5 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 3 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 5 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 4 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 1 
______________________________________________________________________________________________________________ 
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 01 de Julho de 2.022. 
  

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

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que o PSOL trás seu repudio ao Celso Leonardo 

Barbosa que esteve à frente da Caixa Econômica, amigo pessoal do presidente Bolsonaro e que a leva a acreditar 

que precisam tomar cuidado quando se falam em governo da família, por já serem vários casos e denúncias de 

assédio sexual e escândalo que envolveram mulheres e como mulheres devem repudiar esse tipo de atitude, de 

se aproveitar de u cargo para assediar sexualmente mulheres que são subordinadas, reforça repudio pelo 

escândalo de assédio sexual. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

ATA DA CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA QUATRO DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (XVII 

LEGISLATURA). 

                         Aos quatro dias do mês de julho 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 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=04/07/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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“Dr. Zeca” - Terceiro Secretário, se fazendo presentes, Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, 

Ede Pimentel, Felipe Passos, Geraldo Stocco, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, 

Izaias Salustiano, 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, pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do 

Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DA SENHORA PREFEITA 

MUNICIPAL - Mensagem nº 76/22 (Projeto de Lei nº 193/22), autoriza o Poder Executivo a promover a reversão 

da doação do “Ginásio de Desportos Borell Du Vernay”, à Liga Desportiva de Ponta Grossa, mediante devolução 

do bem. Of. nº 1144/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.244. Of. nº 1145/22-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.247. Of. nº 1146/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.248. Of. nº 

1147/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.249. Of. nº 1148/22-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.251. Of. nº 1149/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.252. Of. nº 1150/22-

GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.253. Of. nº 1151/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 14.254. Of. nº 1152/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.255. Of. nº 1153/22-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.264. Of. nº 1176/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.272. Of. nº 

1192/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.276. Of. nº 1193/22-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.277. Of. nº 1215/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.265. Of. nº 1216/22-

GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.266. Of. nº 1275/22-GP, em atendimento a Indicação nº 455/22, 

de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1279/22-GP, em atendimento a Indicação nº 458/22, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 1280/~22-GP, em atendimento a Indicação nº 459/22, de autoria do Vereador 

Julio Küller. Of. nº 1281/22-GP, em atendimento a Indicação nº 460/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. 

Of. nº 1283/22-GP, em atendimento a Indicação nº 461/22, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 1284/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 462/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1285/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 463/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1287/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 464/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1297/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

465/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1298/22-GP, em atendimento a Indicação nº 466/22, de 

autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1299/22-GP, em atendimento a Indicação nº 467/22, de autoria do 

Vereador Julio Küller. Of. nº 1300/22-GP, em atendimento a Indicação nº 468/22, de autoria do Vereador Julio 

Küller. Of. nº 1301/22-GP, em atendimento a Indicação nº 469/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

1302/22-GP, em atendimento a Indicação nº 470/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1277/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 456/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 1278/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 457/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente 

cumprimentou e agradeceu as visitas, que foram homenageadas através do Vereador Pastor Ezequiel Bueno, nas 

pessoas de Armestrong Davis de Freitas, pelo trabalho desempenhado com excelência e competência no 13º BIB 

e por ter sido autor da Canção dos Veteranos do Exército; Antônio Trajano Franco de Freitas, pelo trabalho 

realizado na cidade em diversas áreas da saúde pública e privada como radiologista também veterano do 13º 

BIB, onde presta serviços de relevância. Agradeceu ainda a presença da Miss Ponta Grossa Meyrielen Mendes, 

acompanhada de sua mãe. Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, se manifestaram: VEREADORA 

JOCE CANTO: Para comentar a respeito da atenção primária dispensada em função da saúde do município, 

relatando que a Senhora Prefeita Municipal fechou diversas portas de entradas que funcionavam a anos, citando 

o Hospital Municipal Amadeu Puppi, Pronto Socorro Municipal, Pronto Atendimento no HUMAI, Centro de 

Imagens que atendia exames de tomografia e ultrasonografia, postos de saúde, como o Antonio Saliba e ainda 

tantos outros serviços que foram dificultados, como o transporte fora do domicílio em que o Vereador Julio 

Küller teve que intervir nessa questão para ajudar os pacientes necessitados. Disse a oradora que não consegue 

assim entender a atitude da gestora municipal em sucatear a saúde da cidade, mesmo com o clamor popular de 

que cuide e não destrua estrutura existente, insistindo que deve investir somente na atenção primária. Lembrou 

que a mesma viajou até Brasília para resolver o problema relacionado aos médicos, entretanto após seu retorno, 

ficou calada, não tendo se pronunciado sobre os resultados de seu deslocamento, assim, a título de colaboração, 

solicitou que sua equipe fizesse levantamento quanto a situação dos postos de saúde, comprovando que todos 

somente estão de pé em razão dos profissionais que carregam no lombo esse governo “administrativamente fraco 
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e desorientado”. Citou que o Posto do Parque do Café não tem médico, a palmeirinha tem somente um quando 

deveria ter três para suprir toda a demanda, sem levar em conta que não atende todos os dias; o do Jardim 

Cerejeira, não tem médico; o Posto do Tarobá teria de ter três em face de atender doze mil pessoas; do Parque 

Shangrilá não tem farmacêutico e sequer impressora para imprimir exames ou carteira do SUS. Falou também 

sobre a situação dos postos de saúde que seriam reformados e que já começam descumprindo a Lei nº 6.743/01, 

e sobre a Lei nº 14.196/22, que obriga a transparência nos dados apresentados nas placas colocadas nas referidas 

reformas, as quais não trazem essa informação, quanto ao início, término e valor da obra. Protocolou 

requerimento solicitando o valor das mesmas que foram afixadas e que por certo serão substituídas em razão do 

descumprimento da legislação municipal que já são desperdício do dinheiro público. Apontou ainda o tempo de 

permanência dos pacientes nas UPAS Santana e Santa Paula, onde famílias, para garantir direito a vida e 

tratamento digno para seus familiares pacientes, estão tendo que contratar advogados para garantir que a 

constituição seja respeitada, ressaltando um senhor de sessenta e um anos teve que entrar com ação judicial para 

poder ser atendido de COVID no Hospital Regional e posteriormente receber cuidado para câncer de exôfago. 

Relatou outro caso que está acompanhando, onde um rapaz de vinte e sete anos que foi entubado no último 

sábado e precisa de leito urgente, estando a família desesperada, com filha de onze meses que também precisa 

de leito de isolamento. Outro caso de rapaz que está a dezoito dias aguardando vaga na UPA SANTANA para 

tratar de bactéria. Assim, precisam que toda essa falta de planejamento seja solucionada, através do governo do 

estado e prefeitura, parar de tratar pacientes como números, quando na verdade são vidas. VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO: Contribuindo com a oradora que o antecedeu, relembrou haver comentado em 

sua manifestação desta Tribuna, que espera do próximo secretário de saúde que tenha coração e percorra as 

UPAS e Postos de Saúde, torcendo para que isso aconteça. Seguindo, agradeceu pela presença do Coronel 

Abimael Alves Pinto Júnior, tendo representado nesta Casa a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, uma das mais 

potentes do Exército Brasileiro, estendendo a todo o comando, oficiais e praças do 13º BIB. Cumprimentou 

também em nome de Alessandro Osmar de Paula, do AD13, Alceu Pinto, Emerson Luiz de Oliveira, Joaquim 

dos Santos Silva, Sidnei Farias Vieira, Lourival Santos Ribas, João Carlos e Altevir Daroud. Em especial, relatou 

haver entregado duas moções, uma a Armestrong Davis de Freitas, por ser autor da Canção dos Veteranos do 

Exército Brasileiro e Antonio Trajano Franco de Freitas que trabalha na saúde pública privada do Município 

como radiologista, prestando ainda serviço na área social, sendo também veterano do Exército Brasileiro. 

Cumprimentou ainda Irmã Laurita presente na galeria, mãe de Meyrielen Mendes, Miss Ponta Grossa. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO: Para comentar a respeito de notícia que repercutiu nos grupos de whatsapp 

e rodas de conversas, trazendo o ranking de cidades divulgadas pela Revista Isto É, citando as melhores do Brasil 

em eficácia na administração de verbas, colocando Ponta Grossa na posição de décimo nono no cenário nacional 

nesse quesito, destacando que quando analisados os números, retirando os municípios que são capitais de estado, 

passa para a quinta posição no Brasil, no Paraná é a primeira e segunda na região sul, entendendo ser número 

para se comemorar, motivado por ações conjuntas com esta Casa Legislativa, somente sendo possível, pois a 

Senhora Prefeita e esta Câmara estão tendo coragem de enfrentar temas difíceis, com medidas adotadas com 

austeridade, coragem de promover reforma administrativa, extinguindo órgãos deficitários e que perderam suas 

funções, e ainda iniciativa de propor alterações na estrutura tributária e reduzir os gastos públicos daquilo que 

não é essencial, com vistas a organizar a casa, realizar pagamentos em dia e resgatar credibilidade com 

fornecedores. Destacou a necessidade de investimento maior em saúde, infra-estrutura e em termos social. 

Complementando, o Vereador Julio Küller manifestou sua satisfação com a posição alcançada pela cidade, 

parabenizando Claudio Grocoski pelo excelente trabalho realizado, buscando controlar os gastos do município 

e saber investir, e a Senhora Prefeita Municipal, que tem trabalhado muito nesse sentido, destacando o papel 

fundamental da Câmara Municipal, diante de outros municípios, tendo votado com tranqüilidade e respeito ao 

Poder Executivo àquilo que é encaminhado para esta Casa de Leis. Retomando, Leandro registrou que esta Casa 

tem muitas condições de auxiliar o Executivo para que Ponta Grossa seja cada dia melhor para se viver, uma 

cidade moderna e inovadora, terra de oportunidades. Relatou semana passada inauguração da Casa de 

Acolhimento Maria Isabel Ramos Wosgrau, trazendo dignidade para moradores de rua, com refeição, chuveiro 

quente e espaço para seus pets. Também relatou as novas regras que passaram a valer no Mercado da Família, 

onde o teto aumentou de dois e meio para cinco salários mínimos para realização de compras. Hoje voltou a 
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funcionar o Restaurante Popular, com mais de mil e duzentas refeições/dia. Instalação de mais de mil e 

quinhentas placas de sinalização. Lembrou que ontem foi inaugurada nova rota do cicloturismo. Finalizou 

lembrando que na última quarta-feira a Vereadora Josi do Coletivo anunciou haver apresentado projeto para que 

o ex-presidente Lula tenha novamente o Título de Cidadão Honorário de nossa cidade, atribuindo o mesmo como 

“Grande ladrão, o maior deste país”, dizendo que nunca foi inocentado, pois houve entendimento que os 

processos deveriam ter começado em outro lugar e não em Curitiba, porém continua sendo o maior ladrão deste 

país, onde estará lutando, adiantando seu voto contrário, entendendo que deveria voltar para a cadeia. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO: Falou sobre a cobrança em torno das UPAS da cidade feita pelos 

Vereadores desta Casa, comentando a respeito da demora na transferência dos pacientes que ficam lotando esses 

espaços, onde o estado deverá tomar providências, citando pessoas ficando de três a quinze dias. Informou a 

respeito de reunião ocorrida semana passada com o Secretário de Saúde, onde solicitou agilidade para pelo menos 

amenizar essa situação. Irá correr atrás no sentido de encontrar uma solução, realizando ofícios e tentando 

conversar com o Secretário Responsável. Outro assunto, para relatar sobre sua visita no Distrito de Itaiacoca 

semana passada, em várias localidades, apresentando abaixo-assinado de pessoas, com 120 assinaturas somente 

das regiões de Roça Velha, Mato Queimado, onde estará elaborando ofício, para tomar a devida providência e 

outro abaixo-assinado das regiões de Pocinho, Biscaia, Passo do Puppo, Serra, em razão de haver sido tirado de 

circulação o ônibus que transportava aquela população para a cidade de Ponta Grossa, vendo o sofrimento dos 

mesmos, que pagam de 120 a 140 reais para um carro poder trazer à Ponta Grossa a fim de resolver os problemas 

e depois retornar, onde deverão tomar as devidas providências para que as pessoas que lá residem não fiquem 

desassistidas. Irá tentar nova reunião com o Secretário Henrique para solucionar esses problemas, não obstante 

o grande empenho dos secretários em resolver essa situação, porém cobrou ação nesse sentido. VEREADOR 

JULIO KÜLLER: Citou de Rei Davi que escreveu em salmos 30:5, “pois sua ira dura só um instante, mas o seu 

favor dura a vida toda. O choro pode persistir durante uma noite, mas de manhã lhe rompe a alegria”, completou 

dizendo que devemos confiar em Jesus Cristo que veio para nos salvar, esse é o caminho. Complementou as 

palavras do Vereador Léo Farmacêutico, onde esteve nas comunidades de Eleutério, Mato Queimado, Barra 

Preta, Sete Saltos de Cima e na divisa com Campo Largo - Quilombo do Palmital, onde ouviu reclamação a 

respeito da falta de transporte - todas estão descobertas, algumas localidades se cobra duzentos e cinqüenta reais 

para vir à cidade. Citou ser região que ficou descoberta com relação ao contrato do transporte coletivo, havendo 

necessidade com a nova licitação, para que haja esse transporte nesses locais, sendo uma exigência sua não 

somente abrangendo Itaiacoca, mas Guaragi e outras comunidades como Quilombo do Sutil, Colônia Trindade 

que pagam fortunas para vir à Ponta Grossa. Também citou que as reclamações são as mesmas da cidade, com 

relação à saúde, educação, estradas, onde vai seguir lutando nesse sentido, afirmando que o vereador se elege 

não somente para trabalhar em prol do centro urbano, mas para a cidade toda. Seguindo, comentou que Sexta-

feira, as quatorze horas teve grande festa nesta Casa, através do anúncio de oito milhões de reais em emendas do 

Deputado Aliel Machado, distribuídas em instituições, treze sendo atendidas com custeio, equipamentos e 

veículos e ainda diversos representes de colégios estaduais que estiveram presentes recebendo valores, alguns 

quinze, vinte, vinte e cinco mil reais. Falou também sobre a entrega de veículos, equipamentos e anúncio de mais 

obras de asfaltamento, dessa forma contribuindo com Elizabeth Schmidt para o alcance de cem por cento da 

cidade asfaltada. Nesse sentido, comentou que se deve mostrar para a população que o santo de casa é o que 

verdadeiramente faz milagres mesmo, apostar nos deputados de nossa cidade e cobrar para que tragam 

investimentos. Desta forma parabenizou ao Deputado Federal Aliel Machado. Elogiou a Administração Pública 

Municipal, lembrando que á duas semanas atrás desta Tribuna solicitou para que o restaurante popular fosse 

aberto, e hoje é realidade, oferecendo alimentação balanceada, saudável, tendo visto no rosto das pessoas a 

felicidade em ver o mesmo reaberto, com força, tendo inclusive alimentação a noite, com sopa no cardápio, 

criação sua de 2.016, destacando ainda que a maioria dos assistidos, são idosos. Parabenizou a todos os 

envolvidos, salientando que agora sim se trata do Governo Elizabeth Schmidt, estendendo seus cumprimentos 

também às pessoas de Edgar e Vínia. VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: Citou o Salmo 106, “Louvai 

o Senhor porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre”. Assim, louvou a Deus pelas boas notícias 

que tem chegado, sendo visão de futuro, acreditando que as coisas vão melhorar. Relatou que juntamente com o 

Vereador Leandro, estiveram juntos na Casa da Acolhida Maria Isabel Ramos Wosgrau, destacando também as 
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presenças dos Vereadores Geraldo, Pastor Ezequiel, Divo, Felipe Passos, onde disse que são setenta lugares 

preparados para população em situação de rua, apenas quarenta estão ocupados, torcendo para que a mesma 

continue e nunca se feche, esperando que as pessoas ao entrar lá vejam o quanto é bom poder contar com cama, 

comida e chuveiro com água quente. Disse que conversando com secretária, a mesma relatou sobre uma pessoa 

que passou a noite na casa, resolveu retomar sua vida, tendo conseguido entrevista de emprego, ganhando traje 

novo para sair em busca de trabalho. Também esteve na Igreja dos Pastores Cristian e Carol para comemorar a 

chegada do asfalto que passará em frente à sua igreja quadrangular, beneficiando a comunidade e ainda a 

vizinhança e bairro, sendo alvo de sua solicitação feita no mês de fevereiro de 2021 em forma de indicação 

aprovada por unanimidade, podendo anunciar aos moradores da Rua Alberto João Klass. Agradeceu e 

parabenizou ao Pastor Damião da Igreja Quadrangular do Rio Verde, que no final de semana realizou trabalho 

social excelente, através do Projeto Lucas, com ônibus disponibilizado em todo o estado para atender pessoas 

em ações sociais, com Dra. Amanda e Dr. Sollon atendendo gratuitamente, fora outros serviços prestados à 

população. Finda a Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 460/19 (Poder Executivo), aprova a lei que dispõe sobre o Plano de 

Mobilidade Urbana do Município 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, 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 53/22 (Vereador Leandro Bianco), denomina de NATHALIA SLOTA a Rua nº 15 do Loteamento Residencial 

Cidalta I, do Bairro Boa Vista, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 65/22 (Vereador Divo), 

denomina de ALFREDO SILVA RIBEIRO a Rua “M” do Loteamento Cidade Jardim, Bairro Cará-Cará, nesta 

cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 114/22 (Vereador Geraldo Stocco), concede Título de Cidadã 

Honorária de Ponta Grossa à Senhora DIONEZINE DE FÁTIMA NAVARRO SCHMIDT: 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. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 364/21 (Vereador Pastor Ezequiel 

Bueno), institui a Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Epilepsia - CMIPE no âmbito do Município 

de Ponta Grossa, e dá outras providências: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela 

Comissão de Legislação, Justiça e Redação. PROJETO DE LEI Nº 08/22 (Vereador Filipe Chociai), promove 

alterações na Lei nº 12.777, de 18/05/2017, que institui o Código de Proteção dos Animais no Município de 

Ponta Grossa: RETIRADO PARA VISTAS, por cinco dias, a pedido do autor. PROJETO DE LEI Nº 66/22 

(Vereadores Julio Küller e Leandro Bianco), denomina de DESBRAVADOR LEANDO LOUREIRO a Rua nº 

21, do Loteamento Residencial Cidalta I, do Bairro Boa Vista, nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI 

Nº 125/22 (Vereadora Missionária Adriana), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao 

Reverendo RUBENIR CADERNAL: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado 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. PROJETO DE LEI Nº 165/22 (Vereador Divo), 

concede Título de Cidadã Honorária de Ponta Grossa à Sra. AUDREY OLIVET GRUBBA: 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 338/22, do Vereador Daniel Milla 

Fraccaro; 339, 340/22, do Vereador Leandro Bianco; 341, 342, 343, 344/22, do Vereador Dr. Erick; 345, 346/22, 

do Vereador Filipe Chociai; 347/22, do Vereador Leandro Bianco e Indicações nºs 1444, 1460, 1462, 1463, 

1465, 1466/22, da Vereadora Joce Canto; 1445, 1476, 1477, 1478/22, da Vereadora Missionária Adriana; 

1446/22, do Vereador Leandro Bianco; 1447, 1448, 1449, 1450, 1452, 1453/22, do Vereador Julio Küller; 
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1451/22, do Vereador Geraldo Stocco; 1454, 1455, 1456, 1464, 1475/22, do Vereador Ede Pimentel; 1457, 1458, 

1459/22, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 1461, 1471, 1472, 1473, 1474/22, do Vereador Izaias Salustiano; 

1467, 1468, 1469, 1470/22, do Vereador Dr. Erick; 1479/22, do Vereador Filipe Chociai. Concluída a votação 

da Ordem do Dia e abertas as inscrições para o Pequeno Expediente, se manifestou nesta ocasião a Vereadora 

Josi do Coletivo: Em nome do PSOL, manifestou seu repúdio à pessoa de Celso Leonardo Barbosa que esteve à 

frente da Caixa Econômica Federal, sendo o mesmo amigo pessoal do Presidente da República Jair Bolsonaro, 

levando a acreditar que precisam tomar cuidado quando se fala de governo da família, considerando serem ene 

casos com denúncias de assédio sexual, escândalos que envolvem mulheres, que precisam repudiar, e ainda de 

se aproveitar de um cargo para assediar sexualmente pessoas mulheres que estão sob sua subordinação. Não 

havendo mais vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia 

seis do mês em curso, quarta-feira, no horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição 

via rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Primeiro Secretário, supervisionei a redação da presente Ata, 

a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e vereadores presentes. Sala das Sessões, em quatro de 

julho de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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