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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 06/07/2022 

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) 

  AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

JAIRTON DA FARMÁCIA (UNIÃO 

BRASIL) 

  

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (UNIÃO BRASIL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB) 

 AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD)   

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta subir na Tribuna com o coração muito desolado, que na 

segunda-feira falou sobre as vagas na Central de Leitos, sobre pacientes que precisavam de transferências, 

sobre a demora para serem transferidos, comentou até sobre o paciente que estava a 18 dias aguardando para 

ser transferido, este paciente foi transferido, que sobre outro paciente que precisava ser transferido, que está 

com ofício que a diretora técnica da UPA Dra. Kelly Maria dos Santos envia todos os dias para a Promotora 

Dra. Fernanda, para o presidente da Fundação, para o Dr. Robson com o nome de todos que precisam de vagas, 

onde o nome desse paciente estava lá, aguardando vaga desde o dia 24 de junho, que ontem foi cobrado a vaga 

desse paciente de quarenta e três anos, que questionou sobre o referido caso, e foi informado que o Sr. Joramir 

não estava mais na lista, e mais tarde foi informado que o paciente morreu ontem às 17 horas aguardando vaga 

depois de 12 dias na UPA Santana, que o Conselho Federal de Medicina diz que o tempo máximo de 

permanência de um paciente na UPA para elucidação diagnóstica de tratamento é de vinte e quatro horas, 

questiona as atitudes do governo do estado, que não está mais abrindo vagas, comenta possuir mais um caso 

triste da dona Lidia dos Santos que também aguardou uma vaga de UTI por 12 dias e também morreu. Comenta 

que ontem a Dra. Kelly esteve na Casa, na CPI da Saúde e respondeu alguns questionamentos, que questionou 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=06/07/2022
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qual o tempo máximo que um paciente esperou dentro da UPA a qual respondeu que o que mais lhe chamou a 

atenção foi um paciente que aguardou 31 dias para ser transferido, quando questionado sobre a falta de leitos 

de especialidades colocou em risco a saúde de pacientes foi respondido que sim, quando questionou sobre o 

aumento da listagem da Central de Leitos na questão de ortopedia ligado com o fechamento do Pronto Socorro, 

o que foi confirmado. Que está tudo gravado na página da Câmara  Municipal de Ponta Grossa, que esteve 

questionando também a Alessandra Ornat que também esteve prestando seu depoimento, sobre quantas mortes 

houveram nos últimos seis meses na UPA Santana, e a média era de dezesseis mortes por mês, dados muito 

graves deixados pelas diretoras da UPA Santana, comenta que precisam tomar atitudes, quer saber se a CPI 

está trabalhando de forma séria, que buscam a melhora no atendimento, que detectaram que as UPAs estão 

super lotadas por terem uma deficiência na atenção primaria, por não terem médicos o suficiente na atenção 

primária, que sabem que a prefeita foi até Brasília para trazer mais médicos, mas até agora não anunciou a 

vinda de nenhum médico para a cidade, que precisam de respostas, enquanto isso as UPAs continuam lotadas, 

há demora no atendimento, e pessoas como o Sr. Joramir que faleceu após 12 dias aguardando leito. Concede 

parte ao vereador Léo Farmacêutico (PV), parabeniza a fala e que desde semana passada e retrasada falam, que 

está vendo a grande dificuldade, que as pessoas estão esperando para desafogar a UPA e fazer a transferência, 

que essas transferências precisam ser feitas com urgência. É concedida parte ao vereador Felipe Passos (PSDB), 

comenta acreditar que deveria ser aumentado o valor do salário desses médicos, que os chamamentos estão 

vazios e que a raiz do problema é que os médicos sejam bem pagos no município, questiona se é da Câmara ou 

do executivo que deve vir essa situação. Com a palavra novamente a vereadora Joce Canto (PSC), que na 

listagem feita pela Dra. Kelly ela falou na CPI que a listagem que foi divulgada ontem tem trinta pacientes 

aguardando uma vaga na Central de Leitos apenas na UPA Santana, que precisam resolver a questão da falta 

de leitos, que são pessoas que tem famílias. 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Ausente. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Comenta que não tem como não falar sobre a saúde num 

momento tão crítico, parabeniza o presidente, o relator e os demais membros da CPI da Saúde, que sabe que 

estão fazendo um trabalho árduo e sério para dar respostas a população que se encontra em total desespero 

referente a saúde municipal, comenta sobre Gabriel Telles da Silva que sofreu diversos enganos até chegar no 

seu diagnóstico, que chegou no diagnóstico de hepatite, com uma terceira médica, que já era tarde, o coração 

já estava tomado por bactérias e ele perdeu seu coração, que houve mobilização de um transplante de coração 

ao Gabriel de 10 anos, mas infelizmente ele não resistiu, questiona o que falar para os pais da  criança, que 

enterraram o filho depois de uma série de enganos, que se o diagnóstico tivesse sido o primeiro a criança 

poderia estar viva ainda, que se trata de dois erros médicos por não conseguirem fazer exames precisos, que os 

médicos são vítimas da falta de estrutura na saúde, que desejam saber e farão requerimento de informação 

sobre qual o protocolo para acompanhantes em ambulâncias, pois tem a denúncia da mãe do Gabriel que disse 

não poder acompanhar o filho até o hospital em Curitiba, tem também de uma senhora de oitenta e dois anos 

que foi da UPA Santana até Castro sem o acompanhamento de um familiar, que precisam saber pois não podem 

fazer denúncia sem saber quais são os protocolos, que não terão ato de irresponsabilidade de fazer qualquer 

denúncia sem antes fazer requerimento a prefeitura sobre esses protocolos, reforça indignação. Comenta que 

ontem esteve falando em saúde e zoonoses, que esteve com o Secretário André Pitela, que reivindicaram a 

problemática que os animais de rua enfrentam quando são atropelados ou mau tratados no fim de semana, que 

o secretario deu a garantia que podem procurá-lo que os animais não ficarão agonizando até segunda-feira, que 

pediram e estão aguardando serem atendidos, que pediram em nome das ONGs, dos protetores independentes, 

dos grupos de animais, que tiveram o caso de uma protetora que foi buscar um animal na sexta-feira à noite 

porquê o CRAR não foi buscar por já ter passado das cinco horas, que a protetora já está endividada na clínica 

mais uma vez, com mais de mil reais em dividas de uma cachorrinha de rua que foi atropelada e que era da 

responsabilidade da prefeitura. Comenta que reivindicaram na Tribuna, que as ONGs reivindicaram e que o 

secretário deu a garantia que não terá mais suspensão das castrações no momento das licitações, e isso é 

importante por não quebrar o ciclo de castração e havendo essa permanência nas castrações a chance de reduzir 

os casos de abandono é maior e não haverá lacunas nas castrações. Que cobrarão, mas tendo essa certeza ficarão 
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aliviados, que irão verificar no fim de 2023 o quanto que foi um sucesso esse projeto, pois o que atrapalhava 

eram essas interrupções. Reforça que farão requerimento para saber qual o protocolo para acompanhamento 

nas ambulâncias para crianças e idosos. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Em relação ao Gabriel, comenta que assinará junto e acredita 

que devam requerer o prontuário médico para saber exatamente quais foram os procedimentos e o atendimento 

que foi dispensado desde que chegou a UPA, comenta que a família do Gabriel seu amigo particular, o ligou 

desesperado e tentaram atender, e logo em seguida a prefeita se mostrou muito solista e ela se comprometeu e 

acredita que interferiu pois logo em seguida receberam a notícia que o menino estava sendo transferido para o 

Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, que é importante saber quais foram os procedimentos, o fato é que a 

família perdeu o Gabriel, que sabe que chegou em Curitiba e foi entubado, e com a demora no diagnóstico, e 

que os médicos fizeram vaquinha para pagar o medicamento na tentativa de salvar a criança, o coração foi 

comprometido e houve necessidade de transplante, e que não houve tempo para um coração chegar e a criança 

faleceu, que estão desde 2020 sem receber recursos do estado para a saúde e não possuem porta para fazer a 

transferência das pessoas que precisam de leito, que o problema está na SESA, não na prefeitura e Fundação 

Municipal de Saúde, comenta que estão convivendo já a algum tempo com um secretário interino e que é um 

equívoco e providencias urgentes devem ser tomadas. Concede parte a vereadora Missionária Adriana 

(SOLIDARIEDADE), comenta que fica preocupada, que ouviu a fala de todos sobre o menino, e o que o 

chamou atenção a mãe do menino não poder acompanhá-lo na ambulância, visto que é uma criança de dez 

anos, que devem rever protocolos sobre acompanhantes, para que não se repita, declara apoio ao levantamento 

sobre esse caso. É concedida a palavra ao vereador Léo Farmacêutico (PV), comenta que estão na UPA com 

Amanda Beatriz Inglês, quatro dias, prolapso do coração, esperando uma transferência urgente, que tentaram 

contato e não tiveram resposta, que aguardam para que o estado tome a devida providência. Com a palavra 

novamente o vereador Izaias Salustiano (PSB), comenta que se trata de um direito da população, informa que 

o deputado Plauto encaminhou duzentos mil reais para que a prefeitura pudesse através do convênio com o 

estado do Paraná viabilizar castrações no município de Ponta Grossa, comenta a necessidade de se ter mais 

representatividade no município de Ponta Grossa, concede parte ao vereador Celso Cieslak (PRTB), defende 

que o “castramóvel” deve ir nos bairros, não adianta ficar anunciando para que se faça agendamento, que devem 

ir nos bairros ficar trinta dias e resolverá esse problema, parabeniza ao deputado Plauto que tem se sensibilizado 

e trazido vários recursos, o que mais trouxe emendas para Ponta Grossa. Com a palavra novamente o vereador 

Izaias Salustiano (PSB), comenta que as ONGs estão organizando os locais que ocorrerão as castrações, 

concede parte a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta que a última vez que esteve visitando o CRAR, 

disseram que não havia um caminhão para puxar o “castramóvel”, que acredita que no meio ambiente tenham 

que providenciar, que a verba é maior, que providencie um caminhão para puxar o “castramóvel”. Com a 

palavra novamente o vereador Izaias Salustiano (PSB), informa que trouxeram a Casa e pede apoio ao projeto 

357/2021 de sua coautoria junto ao vereador Dr. Erick (PSDB), que trata  sobre o manejo, comércio e transporte 

de abelhas sociais nativas, no âmbito do Município, que instrumentalizarão a prefeitura para que possa firmar 

convênio com o Governo do Paraná, e que possa se habilitar através do “Programa Paraná Poliniza” que várias 

cidades do Paraná já vem fazendo adesão, que esse projeto vem autorizar que Ponta Grossa possa incrementar 

esse importante programa de governo, que não se trata apenas de programa de governo, mas do ponto de vista 

ambiental, bastante relevância, que na cidade de Curitiba foram criados Jardins do Mel, que possam valorizar 

os apicultores de Ponta Grossa. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PV): Declinou a palavra. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     
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DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 06/07/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 
Projeto de Lei Ordinária nº 364/2021: 
Institui a Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Epilepsia - CMIPE, e dá outras providências. 

Votação Nominal – 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. 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR DIVO 

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

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR DR. ERICK 

Projeto de Lei Ordinária nº 332/2021: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Doutor AUDIE NATHANIEL MOMM. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CECE    - Favorável 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DOS VEREADORES IZAIAS SALUSTIANO E DR. ERICK  

Projeto de Lei Ordinária nº 357/2021: 
Dispõe sobre a criação, manejo, comércio e transporte de abelhas sociais nativas (meliponíneos), no âmbito do 

Município de Ponta Grossa. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
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                         CFOF    - Favorável 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
                         CAPICTMA  - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado - 18 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR GERALDO STOCCO 

Projeto de Lei Ordinária nº 126/2022: 
Declara de utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃO JUDÔ CARLOS SILVA - A.J.C.S., com sede nesta 

cidade. 
  

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

17 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

 

                        CECE   - Favorável, nos termos da Emenda de Redação, elaborada pela CLJR 

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

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI 
Projeto de Lei Ordinária nº 128/2022: 

Denomina de BMX Green River Trails a praça localizada na quadra compreendida entre as Ruas João Cecy 

Filho, Rua Fagundes Varela, trecho entre as Rua Rio Pardo e Rua Rio Coutinho no Núcleo Rio Verde, Bairro 

Neves, no Município de Ponta Grossa. 
  

PARECERES: CLJR  - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso (Aprovado - 16 

Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções) 

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

_________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 348/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO  

Dirigida à TAMIRES PICCININI, Enfermeira Graduada no Curso de Enfermagem pela Universidade Federal 

de Pelotas - Rio Grande do Sul e especialização em Unidade de Terapia Intensiva e Emergência, tem como 

campo de atuação Enfermeira Pesquisadora no Grupo de Pesquisa Clinica em Genética Médica no Hospital da 

Clinicas de Porto Alegre-RS, Enfermeira na Unidade de Terapia Intensiva no Hospital Dom Vicente Scherer 

em Porto Alegre - RS. 

  

Nº 349/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a LUAN CAMPANINI Bacharelando Educação Física UEPG e Atleta Profissional de Fisiculturismo 

titulado na IFBB BRASIL E IFBB PARANÁ, as quais são inteiramente ligadas ao COMITÊ OLÍMPICO 

BRASILEIRO. 

  

Nº 350/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 
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ÀExma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para que gestione junto a 

Fundação Municipal de Saúde, a fim de seja ministrada profilaxia medicamentosa as crianças e funcionários 

das unidades de ensino da Rede Municipal de Educação de Ponta Grossa, para prevenir novos casos de 

meningite. 

  

Nº 351/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A adolescente PAOLA KALVA MACHADO, coautora da Lei Municipal nº 14.091, de 10/11/2021, que Institui 

a Semana de Conscientização sobre o Ciclo Menstrual, no âmbito do Município de Ponta Grossa. 

  

Nº 352/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada a ao artista Jeferson Araujo, pelo prêmio obtido no Concurso de Música Sertaneja do 

Festival de Inverno de Ponta Grossa, na categoria sertanejo raiz. 

  

Nº 353/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Elizabeth Silveira Schmidt, para que determine o retorno da FAPI, 

Bailes da 3ª idade. 

  

Nº 354/2022 do Vereador JULIO KULLER 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimidt, para que 

seja inserido no próximo lote de concessão de transporte coletivo as localidades dos distritos de Uvaia, Itaiacoca 

e Guaragi.  

  

Nº 355/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE REPÚDIO 

Ao proprietário do imóvel em estilo modernista, localizado na Rua Cel. Theodoro Rosas, região central de 

Ponta Grossa, demolido no mês de junho. 

  

Nº 356/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada aos artistas Henrique e Santiago, pelo prêmio obtido no Concurso de Música Sertaneja do 

Festival de Inverno de Ponta Grossa, na categoria sertanejo universitário. 

  

Nº 357/2022 da Vereadora JOCE CANTO 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Ao atleta ponta-grossense de Jiu-Jitsu ARTHUR MIGUEL BUENO RODRIGUES NEVES, em 

reconhecimento a conquista do título no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Esportivo - CBJJE 2022. 

  

Nº 358/2022 do Vereador DR. ERICK,  

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao artista Naton, pelo prêmio obtido no Concurso de Música Sertaneja do Festival de 

Inverno de Ponta Grossa, na categoria sertanejo universitário. 

  

Nº 359/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada aos artistas Ediane e Loilson, pelo prêmio obtido no Concurso de Música Sertaneja do 

Festival de Inverno de Ponta Grossa, na categoria sertanejo universitário. 
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Nº 360/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao cantor  com nome artístico Vermelho, pelo prêmio obtido no Concurso de Música 

Sertaneja do Festival de Inverno de Ponta Grossa, na categoria superação. 

  

Nº 361/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao artista Izaltino Gaiteiro, pelo prêmio obtido no Concurso de Música Sertaneja do Festival 

de Inverno de Ponta Grossa, na categoria superação. 

  

Nº 362/2022 do Vereador DIVO,  

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que tome as providências necessárias quanto à fiel 

execução da Lei Municipal n° 13.743/2020, notadamente com a criação do cadastro municipal dos portadores 

de fibromialgia. 

  

 Total de Moções Aprovadas – 15 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 8 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 2 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Julio Kuller (MDB) - 1 

Vereador Divo (PSD) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1480/2022 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:  João Visinoni -  Bairro:Colônia Dona Luiza 

  

Nº 1481/2022 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 determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a proibição do trânsito de caminhões, os quais pesem 

mais de 30 toneladas, na Rua Professor Coelho e Souza, localizada no bairro Contorno. 

  

Nº 1482/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar estudos de pavimentação 

asfáltica no trecho da rua Dr. Alves Maciel que fica localizado entre as ruas Matias de Albuquerque com a rua 

Júlio Viana de Azevedo e as demais ruas da vila , Vila Guairá , Oficinas, nesta cidade. 

  

Nº 1483/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar estudos de pavimentação 
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asfáltica no trecho da rua Campo Mourão com as ruas Francisco Beltrão e rua Toledo e as demais ruas da vila 

, Vila Bonsucesso , Nova Rússia, nesta cidade. 

  

Nº 1484/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar estudos de pavimentação 

asfáltica no trecho da rua Palmas , Vila Santana, nesta cidade. 

  

Nº 1485/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar estudos de pavimentação 

asfáltica no trecho da rua José Branco Ribas , Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 1486/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO,  

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar a manutenção da primeira 

ponte da estrada da entrada do Carazinho, Distrito de Itaiacoca, neste município. 

  

Nº 1487/2022 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 redutores de velocidade  na Rua Onivaldo Seifert, altura do nº393 - Jardim Itapoá, Bairro Contorno. 

  

Nº 1488/2022 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 Eurides Maciel de Souza - Jardim Lagoa Dourada, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, 

conforme a promessa eleitoral de 100% de asfalto nos bairros. Enquanto as obras não iniciem seja realizado as 

devidas manutenções. 

  

Nº 1489/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar Pinturas e Placas de 

Sinalização no trecho da Avenida Carlos Cavalcanti nas imediações do Campus da UEPG até a Unidade de 

Progressão (antiga CESCAGE) , Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade. 

  

Nº 1490/2022 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 Piraí do Sul, Santo Antonio, no Plano de Pavimentação Asfáltica do Município, conforme a promessa 

eleitoral de 100% de asfalto nos bairros. Enquanto as obras não iniciem seja realizado as devidas manutenções. 

  

Nº 1491/2022 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 à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a 

manutenção da cobertura do ponto de ônibus, localizado na Avenida Tocantins - Cará Cará. 

  

Nº 1492/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar patrolamento, cascalhamento 

e manutenção do trecho da rua Padre  Fredolino Beuren, Cara-Cara, nesta cidade.  

Nº 1493/2022 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 a pavimentação asfáltica da Rua 

Sinai, no Jardim Carvalho, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1494/2022 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 a pavimentação asfáltica da Rua 

Egito, no Jardim Carvalho, em toda a sua extensão.  

  

Nº 1495/2022 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 o retorno da linha de ônibus do Jardim Lagoa Dourada. 

  

Nº 1496/2022 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 o retorno da linha de ônibus do Jardim Atlanta. 

  

Nº 1497/2022 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando realizar estudos para corte de duas 

árvores que estão localizadas na rua Padre Fredolino Beuren esquina com a rua Padre Marques Cavani, Jardim 

Pontagrossense, Uvaranas nesta cidade.  

  

Nº 1498/2022 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 das tubulações, manilhas, conserto dos buracos que surgiram em 

decorrência dos problemas das manilhas e tubulações, na Rua Campos Sáles, Uvaranas, próximo aos n°s 445, 

455 e 491 

  

Nº 1499/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 
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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 determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a proibição do tráfego de caminhões acima de (18 t) 

na Rua Professor Coelho Souza, bem como na Rua Prof. Dr. Estevão Zeve Coimbra, as quais estão localizadas 

no bairro Contorno. 

  

Nº 1501/2022 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 Dirceu Blageski, Shangrila - bairro Contorno. 

  

Nº 1502/2022 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 Vicente Kapp, Shangrila - bairro Contorno. 

  

Nº 1503/2022 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 Rosmar Dinies Escobar, Shangrila - bairro Contorno. 

  

Nº 1504/2022 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 Adílson Sérgio Szauka Matoso, Shangrila - bairro Contorno. 

  

Nº 1505/2022 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 Irene Scheidt Venske, 

localizada no Jardim Paraíso. 

  

Nº 1506/2022 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 que a linha de ônibus do Jardim 

Boreal, a qual funciona de segunda à sexta, também funcione aos domingos e feriados, a partir de 5:40 da 

manhã. 

  

  

Nº 1507/2022 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: Élio Élvio Chaves - Bairro Uvaranas 
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Total de Indicações Aprovadas – 27 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 3 

Vereador Léo Farmacêutico (PV) - 8 

Vereadora Joce Canto (PSC) - 6 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 2 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereador Paulo Balansin (PSD) - 4 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 
  
______________________________________________________________________________________________________________ 
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 05 de Julho de 2.022. 
  

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

  
 

 

  
 

 
 

 
 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PV): Comenta que viram mais uma vez na CPI da Saúde que o governo 

do estado não tem feito a sua parte, que infelizmente muitas pessoas, uma média de dezoito pessoas por mês 

falecem na UPA, que não devem estar internadas lá, mas não tem leito para essas pessoas, o governo do estado 

não olha para a saúde de Ponta Grossa, que precisa aumentar a fiscalização, cobrar mais, que só falam em asfalto 

e a saúde ruindo, estarão encaminhando diversas indicações através da CPI da Saúde para mudar essa situação, 

sem falar da falta de médicos, dois anos do governo Elizabeth Schmidt sem médicos, questiona a justificativa 

para a demora, que na CPI perguntaram se a prefeita ou o atual secretário foram na UPA, e nunca foram, que 

precisam de gestores que conheçam a realidade das pessoas, as pessoas estão sofrendo, que hoje a pauta inteira 

da Câmara Municipal foi sobre saúde, que é preciso olhar para as pessoas para mudar essa situação. 

VEREADOR DR. ERICK (PSDB): Comenta que até pouco tempo atrás Ponta Grossa contava com o Conselho 

do Patrimônio Artístico e Cultural dominado pelos barões do empreendimento imobiliário da cidade, pessoas 

que trabalham com a especulação imobiliária donos das grandes imobiliárias da cidade, e este conselho na 

ocasião recusou o tombamento de um imóvel construído pelo Arquiteto Miguel Juliano, referência mundial na 

arquitetura modernista, que estão comemorando 100 anos da Semana da Arte Moderna que revolucionou todo o 

patamar artístico cultural e arquitetônico do Brasil e virou projeção mundial, que na semana passada viram um 

dos únicos imóveis do arquiteto Miguel Juliano ser demolido na cidade de Ponta Grossa, bem em frente à radio 

Mundi, felizmente o Conselho do Patrimônio Artístico conseguiu deliberar mais uma cadeira e colocar técnicos 

da UEPG, e pessoas sábias para organizar, que acredita que daqui em diante, já tiveram sessões de tombamento 

que tiveram sucesso na preservação. Comenta ficar triste, que assim que demolem o patrimônio histórico, 

artístico e cultural também estão demolindo a história. Agradece a todos os vereadores que aprovaram essa 

moção de repudio que é direcionada ao proprietário do imóvel localizado na esquina da Rua Coronel Dulcídio 

com Teodoro Rosas que foi demolido, e este o repúdio a todos que trabalham pelo detrimento do patrimônio 

histórico, artístico e cultural, que os imóveis tem seu valor, mas um imóvel com patrimônio artístico, tem o valor 

histórico e cultural, com a aprovação do Plano Diretor terão uma das leis que virá a plenário que é o potencial 

construtivo, que será votado muito em breve nessa casa, e garante a pessoas que tem um imóvel tomando 

vantagens financeiras também, uma dinâmica complexa para explicar em um minuto, que a cidade foi construída 
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em cima do embasamento rodoferroviário e ali no centro até a catedral havia um complexo de casarões e casas 

e imagina como seria se tivessem preservados aquelas linhas férreas, comenta sobre veículos leves sobre trilhos 

e se tivessem preservado o patrimônio teriam um transporte mais barato, rápido e econômico, que teriam também 

um polo turístico gastronômico sem igual no centro da cidade, mas não foi possível. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO (PSOL): Em nome do mandato coletivo se solidariza com a fala e que 

Ponta Grossa é famosa por destruir alguns patrimônios, que tinha 10 anos quando a Catedral foi demolida, que 

era linda e cheia de história, que imagina os alunos visitando a Catedral, que foi uma escolha errada e continua 

persistindo essas escolhas erradas, agradece o deputado Ênio Verri pelo valor de duzentos e cinquenta mil reais 

para  construção da pista de skate oficial, que os atletas estão sendo lembrados e estão muito felizes, que o skate 

está valorizado, como esporte olímpico, que esporte é vida. Estende felicitações ao vereador Renato Freitas que 

teve seu mandato cassado de forma ilegal, que  o Tribunal de Justiça decretou a nulidade dos atos, que na ânsia 

de cassarem um vereador militante e negro que fez sua manifestação na igreja, comenta que é muito comum 

manifestações nessa igreja construída por escravos para o uso de negros e era comum manifestações, que é 

comum e normal, que se espalharam fake news e não houve nenhum tipo de desrespeito e na ânsia de cassarem 

o mandato cassaram com sessões ilegais e o Tribunal de Justiça cancelou a cassação, um vereador politizado que 

está fazendo história. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

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

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

LEGISLATURA). 

               Aos seis 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 “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. Utilizaram da palavra em questão de ordem: Vereador Divo, para reivindicar um minuto 

de silêncio em memória de seu irmão Alceu Antunes, conhecido como Marcelo. Nesta ocasião, também se 

manifestaram: Vereador Dr. Erick, para registrar seus sentimentos em nome do vereador e da família enlutada, 

Josi do Coletivo, estendendo também a homenagem ao Vereador Divo, ainda reivindicou pelo falecimento do 

pequeno Gabriel que mobilizou toda a cidade, aguardando por um coração e que infelizmente veio a perecer por 

não haver dado tempo, Joce Canto estendendo seu abraço ao Vereador Divo, solicitando ainda um minuto de 

silêncio em homenagem a Engenheira da Prefeitura Municipal Sônia Calixto, da Vigilância Sanitária, Ede 

Pimentel, somando a homenagem em nome de Marcelo Marks. O Senhor Presidente concedeu assim um minuto 

de silêncio em memória dos falecidos e pelas famílias enlutadas. 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 71/22 (Projeto de Lei nº 196/22), autoriza 

o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 50.000,00, e dá outras providências. 

Mensagem nº 72/22 (Projeto de Lei nº 197/22), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial 

no valor de R$ 292.952,62, e dá outras providências. Mensagem nº 73/22 (Projeto de Lei nº 198/22), altera a Lei 

nº 11.731, de 14/04/2014. Mensagem nº 74/22 (Projeto de Lei nº 199/22), altera a Lei nº 14.181, de 24/03/2022. 

Mensagem nº 75/22 (Projeto de Lei nº 200/22), declara a Utilidade Pública da Associação de Pais e Funcionários 

do Centro Municipal de Educação Infantil Vivaldo Sasse. Mensagem nº 77/22 (Projeto de Lei nº 201/22), 

autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 3.000,0, e dá outras providências. 

Mensagem nº 78/22 (Projeto de Lei nº 202/22), altera a Lei nº 12.223, de 29/07/2015, conforme especifica. Of. 

nº 1217/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.267. Of. nº 1227/2-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.273. Of. nº 1228/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.274. Of. nº 1229/22-

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=06/07/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.283. Of. nº 1230/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 14.284. Of. nº 1250/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.282. Of. nº 1257/22-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.260. Of. nº 1258/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.292. Of. nº 

1271/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.261. Of. nº 1272/22-GP, comunicando haver 

sancionado a Lei nº 14.278. Of. nº 1273/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.280. Of. nº 1274/22-

GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.281. Of. nº 1304/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei 

nº 14.286. Of. nº 1305/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.289. Of. nº 1306/22-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.290. Of. nº7 1307/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.291. DO 

VEREADOR DR. ERICK CAMARGO - Projeto de Lei nº 194/22, denomina de Luiz Carlos Rodrigues o Campo 

de Futebol Society localizado na Praça Felipe Chede, Rua Vitória Régia, esquina com a Rua Jardim, Conjunto 

Habitacional Santa Terezinha, Bairro Contorno. DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Projeto de Lei 

nº 195/22, denomina de CARMEN STARKE a via pública situada no Distrito de Uvaia, nesta cidade, conforme 

especifica. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Moção de Aplauso nº 363/22, a ser encaminhada 

ao Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Colares, representado na pessoa do Diretor Geral Douglas 

Grzebieluka, em homenagem a ter sido agraciado com o prêmio de destaque entre as  melhores Escolas Cívico 

Militar do Brasil, no Programa Nacional das Escolas Cívicos Militares (PECIM). Moção de Aplauso nº 364/22, 

a ser encaminhada ao Subtenente EB Luiz Osório Paula dos Santos, por seu trabalho como Monitor no Colégio 

Estadual Cívico-Militar Professor Colares. Moção de Aplauso nº 365/22, a ser encaminhada à Maria Aparecida 

Furmann Zappe, por seu trabalho como Diretora Auxiliar no Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Colares. 

Moção de Aplauso nº 366/22, a ser encaminhada à Marcia Aparecida Alferes, por seu trabalho como Diretora 

Auxiliar no Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Colares. Moção de Aplauso nº 367/22, a ser encaminhada 

ao Coronel EB Marco Aurelio Caldas, por seu trabalho como Oficial de Gestão Escolar no Colégio Estadual 

Cívico-Militar Professor Colares. Moção de Aplauso nº 368/22, a ser encaminhada ao Capitão EB Ezequiel 

Ferreira do Prado, por seu trabalho como Oficial de Gestão Educacional no Colégio Estadual Cívico-Militar 

Professor Colares. Moção de Aplauso nº 369/22, a ser encaminhada ao Subtenente EB Jorge Ubirajara Costa da 

Luz, por seu trabalho como Monitor no Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Colares. Moção de Aplauso 

nº 370/22, a ser encaminhada ao 2º Sargento EB Walter Dutka Júnior, por seu trabalho como Monitor no Colégio 

Estadual Cívico-Militar Professor Colares. Moção de Aplauso nº 371/22, a ser encaminhada ao 2º Sargento EB 

Helio Henrique Stockmann, por seu trabalho como Monitor no Colégio Estadual Cívico-Militar Professor 

Colares. Moção de Aplauso nº 372/22, a ser encaminhada ao 2º Sargento EB Enéias de Ramos, por seu trabalho 

como Monitor no Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Colares. Moção de Aplauso nº 373/22, a ser 

encaminhada ao 2º Sargento EB Luciano Rodrigues Ferreira, por seu trabalho como Monitor no Colégio Estadual 

Cívico-Militar Professor Colares. Moção de Aplauso nº 374/22, a ser encaminhada ao 2º Sargento EB Julio 

Cezar Schamne, por seu trabalho como Monitor no Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Colares. Moção 

de Aplauso nº 375/22, a ser encaminhada ao 2º Sargento EB José Carlos Ribeiro Custódio, por seu trabalho como 

Monitor no Colégio Estadual Cívico-Militar Professor Colares. Moção de Aplauso nº 376/22, a ser encaminhada 

ao 3º Sargento EB Ademir Ferreira, por seu trabalho como Monitor no Colégio Estadual Cívico-Militar Professor 

Colares. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Apelo nº 377/22, à Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione para intensificar a segurança nas 

Praças Barão de Guaraúna e Barão do Rio Branco, com patrulhamento, rondas ostensivas e também abordagens, 

afim de reduzir as ações de criminalidade, uso de entorpecentes, práticas de delitos e importunação aos munícipes 

de modo geral. DO VEREADOR JAIRTON DA FARMÁCIA - Moção de Aplauso nº 378/22, dirigida a 

ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DO VÍRUS HIV de Ponta Grossa, pela 

realização do 1° Chá Beneficente. Finda a leitura do expediente, foi anunciada a COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR, com a palavra os Vereadores JOCE CANTO, para falar sobre saúde, relatando a luta  travada 

para que pacientes fossem transferidos para a Central de Leitos, apresentando Ofício em que a Diretora Técnica 

da UPA Dra. Kelly Maria dos Santos envia todos os dias relatório para a Promotora Dra. Fernanda, para a 

Presidente da Fundação Municipal de Saude e para Dr. Robson, representante da Terceira Regional de Saúde, 

com nome de todos que precisam de vagas, onde constava também o nome do Sr. Joramir, na fila de espera desde 

24/06, por doze dias, tendo sido cobrado pela Deputada Mabel Canto, o qual tinha quarenta e três anos, tendo 
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entrado em óbito ontem às dezessete horas, aguardando vagas na UPA SANTANA, onde o Conselho Federal de 

Medicina diz que o tempo máximo de permanência nas UPAS é de vinte e quatro horas. Apresentou ainda mais 

um caso, Lidia dos Santos que também ficou aguardando vaga de UTI por doze dias, paciente com pneumonia 

por micro-organismos, e que também veio a falecer, enquanto deveria aguardar vinte e quatro horas. Lembrou 

que a Dra. Kelly, Diretora Técnica da UPA se apresentou na CPI DA SAÚDE, para responder questionamentos, 

onde foi perguntado sobre o tempo máximo que um paciente esperou dentro de uma UPA, a qual respondeu que 

teve um que na ocasião aguardou trinta e um dias por vaga para ser transferido. Questionou ainda à mesma se a 

falta de leitos de especialidades colocou em risco a saúde de pacientes, tendo confirmado positivamente, e ainda 

questionou se o fechamento do PSM aumentou a listagem na Central de Leitos na questão de ortopedias, também 

tendo confirmado que sim. Questionou ainda à Alessandra Ornat que também esteve dando depoimento na CPI 

DA SAÚDE, quantas mortes ocorreram nos últimos seis meses na UPA SANTANA, cuja resposta foi de 

dezesseis/mês, considerando número altíssimo, sendo dados graves deixados pelas diretoras da UPA 

SANTANA, dizendo haver necessário tomarem atitudes, embora seja exarado relatório correto. Frisou que as 

UPAS estão superlotadas em razão da deficiência na atenção primária, porque não tem médicos suficientes, 

sabendo ainda que a Senhora Prefeita viajou até Brasília para trazer mais profissionais não tendo anunciado a 

vinda de nenhum para a cidade que precisa de respostas. Em aparte se manifestaram Vereadores Léo 

Farmacêutico, lembrando que está também vendo a grande dificuldade nessa demanda, tendo questionado ao 

Secretário Robson, porém o mesmo não responde, enquanto pessoas estão esperando para desafogar as UPAS e 

fazer as transferências. Felipe Passos, colocando situação, que está comentando no Governo, já tendo elaborado 

moção de apelo, entendendo que seja aumentado o valor do salário dos médicos, para não dar vazios os 

chamamentos, não sabendo se o projeto em questão deva surgir desta Casa o do Poder Executivo. Encerrando 

Joce Canto anunciou que a listagem aguardando vagas na central de leitos consta de trinta pacientes à espera na 

UPA SANTANA. JOSI DO COLETIVO: Falou sobre saúde, parabenizando o presidente, relator e membros da 

CPI DA SAÚDE, pelo trabalho que vem realizando, com objetivo de dar respostas à população que se encontra 

em desespero. Falou sobre o pequeno Gabriel Telles da Silva, que, de acordo com sua família, sofreu diversos 

enganos até chegar ao seu diagnóstico, tendo andado de UPA EM UPA, UBS EM UBS para chegar num 

diagnóstico conclusivo, com uma terceira médica, após realizar exames aprofundados, com quadro de hepatite, 

porém foi muito tarde, tendo perdido o coração tomado por bactérias, havendo mobilização para transplante, não 

tendo resistido. Disse se tratar de erros médicos, por não conseguirem realizar exames precisos, cujos 

profissionais são vítimas da falta de estrutura. Nesse sentido, comunicou que o Mandato Coletivo irá realizar 

requerimento de informação cobrando qual é o protocolo para acompanhantes de ambulâncias, havendo a 

denúncia que esses não podem acompanhar até o hospital em Curitiba. Comentou  ainda sobre denúncia de uma 

senhora de oitenta e dois anos que foi da UPA SANTANA até Castro sem acompanhamento de familiar. 

Lembrou que em data anterior se manifestou a respeito de zoonoses com o Secretário André Pitela apresentando 

suas reivindicações, colocando problemática de animais de rua que sofrem acidentes ou são maltratados nos fins 

de semana, tendo dado garantia que para esse tipo de emergência, onde os mesmos não ficarão agonizando, 

esperando até segunda-feira por socorro. Falou sobre outra boa notícia, onde reivindicou da Tribuna e ainda 

ONGS, em que o secretário deu garantia, que não haverá mais lacuna de suspensão das castrações no momento 

das licitações, considerando importante porque não quebra o ciclo, dizendo que será maior a chance de haverem 

abandonos. O Vereador Pastor Ezequiel Bueno nesta ocasião ocupando a cadeira da presidência, parabenizou a 

presença de John Elvis Ramalho, que foi presidente da Agência do Trabalhador, desejando boas vindas a esta 

Casa. IZAIAS SALUSTIANO: Somando ao clamor da Vereadora Josi do Coletivo, disse em relação ao ocorrido 

com o pequeno Gabriel, que deseja assinar junto requerimento, entendendo que deva requerer prontuário médico 

para saber exatamente quais foram os procedimentos dispensados desde que o mesmo chegou à UPA. Citou que 

o Senhor Rosnei, pai do menino, seu amigo particular, enquanto estava na UPA aguardando encaminhamento 

para a Central de Leitos o ligou desesperado, onde procurou atender, tendo entrado em contato com Robson, da 

Terceira Regional de Saúde e por último com o Secretário Interino e por fim encaminhou mensagem à Senhora 

Prefeita que se mostrou muito solícita, tendo se comprometido, acreditando que interferiu porque logo em 

seguida recebeu notícias que estaria sendo transferido para o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba. Colocou 

ainda a atitude de médicos que realizaram arrecadações através de vaquinha para pagar medicamentos, porém o 
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quadro evoluiu com gravidade, resultando em necessidade de fazer transplante, não havendo tempo hábil, vindo 

o mesmo a falecer. Respondeu ao Vereador Léo Farmacêutico que Dr. Robson não tem o que responder nesse 

sentido, lembrando que o município está desde 2.020 sem receber recursos do estado para a saúde, colocando 

também que a cidade não tem porta para fazer transferência das pessoas que precisam de leitos, afirmando que 

o problema está na SESA e não na Prefeitura e Fundação Municipal de Saúde. Vereadora Missionária Adriana, 

em aparte, se somou à preocupação em que a mãe não pode acompanhar a criança citada dentro da ambulância, 

dizendo que precisam ser revistos alguns protocolos quanto a acompanhantes, apoiando levantamento de 

informações nesse sentido, esperando ter resposta urgente em prol das pessoas que clamam por socorro. Léo 

Farmacêutico, contribuindo, relatou a situação vivida pela cidadã Amanda Beatriz Inglês, que aguardou 

transferência urgente, por quatro dias, com prolapso do coração, para o Hospital Pequeno Príncipe, hoje de 

manhã tentou contato e até o momento não obteve respostas. Aguarda novamente para que o estado tome a 

devida providência, somando junto para rever os protocolos. Seguindo, Vereador Izaias lembrou que o Deputado 

Plauto Miró Guimarães Filho encaminhou valor de duzentos mil reais em emendas, para que a prefeitura pudesse, 

através de convênio com o Estado do Paraná, viabilizar as castrações no Município, reiterando a necessidade de 

que possam ter cada vez mais representatividade na cidade, para que recursos sejam destinados. Também 

utilizando de aparte, o Vereador Celso Cieslak, disse acreditar que o castramóvel tem que ir até o bairro por 

trinta dias e não ficar em local onde os interessados façam seus agendamentos. Parabenizou ao Deputado Plauto 

por ter trazido recursos para o Município, destacando que foi o que mais trouxe emendas impositivas para a 

cidade. Josi do Coletivo, também em aparte, colocou que a última vez que visitou o CRAR como mandato 

coletivo, falaram que não havia caminhão para puxar o castramóvel, crendo que agora esse venha a ser 

providenciado, considerando haver sido aumentada a verba para tal. Izaias encerrou fazendo menção ao Projeto 

de Lei nº 357/21, que apresentou juntamente com o Vereador Dr. Erick, dispondo sobre a criação, manejo, 

comércio e transporte de abelhas sociais nativas (meloponíneos), no âmbito do Município, destacando importante 

em face de estar instrumentalizando a prefeitura, através da Secretaria de Agricultura e Secretaria de Meio 

Ambiente para firmar convênio com o Estado do Paraná a fim de firmar convênio para habilitar através do 

Programa Paraná Poliniza. Manifetou-se em questão de ordem, a Vereadora Missionária Adriana, para reiterar 

a manifestação do Vereador Léo Farmacêutico, chamando atenção à saúde, relatando a situação da menina 

Amanda de onze anos em quadro delicado na UPA SANTA PAULA, pedindo urgentemente que alguém tome 

posicionamento visando transferência, senão irá ser repetida novamente história triste na saúde da cidade. Não 

havendo mais vereadores para se manifestar na Comunicação Parlamentar, foi anunciada a ORDEM DO DIA - 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 364/21 (Vereador Pastor Ezequiel Bueno), institui a 

Carteira Municipal de Identificação para Pessoa com Epilepsia - CMIPE, e dá outras providências: 

APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 66/22 (Vereadores Julio Küller e Leandro Bianco), denonmina 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, 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 Senhora AUDREY OLIVET GRUBBA: 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 332/21 (Vereador Dr. Erick), concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao 

Doutor AUDIE NATHANIEL MOMM: 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 357/21 

(Vereadores Izaias Salustiano e Dr. Erick), dispõe sobre a criação, manejo, comércio e transporte de abelhas 
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sociais nativas (meloponíneos), no Município de Ponta Grossa: APROVADO. Foi colocada em discussão e 

votação, tendo sido aprovada a solicitação verbal do Vereador Julio Küller, ficando o mesmo autorizado a se 

ausentar da presente sessão, em função de compromisso agendado anteriormente. PROJETO DE LEI Nº 126/22 

(Vereador Geraldo Stocco), declara de utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃO JUDÔ CARLOS SILVA - 

A.J.C.S, com sede nesta cidade: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação apresentada pela Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação, ficando registrada a ausência justificada da votação do Vereador Julio Küller. 

Foi aprovada a solicitação verbal do Vereador Izaias Salustiano, ficando o mesmo autorizado a se ausentar da 

presente sessão, para participar de reunião agendada. PROJETO DE LEI Nº 128/22 (Vereador Filipe Chociai), 

denomina de BMX Green River Trails a praça localizada na quadra compreendida entre as Ruas João Cecy Filho, 

Rua Fagundes Varela, trecho entre as Ruas Rio Pardo e Rua Rio Coutinho no Núcleo Rio Verde, Bairro Neves, 

no Município de Ponta Grossa: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral apresentado pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Julio 

Küller e Izaias Salustiano. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 348, 349/22, do 

Vereador Felipe Passos; 350, 352, 355, 356, 358, 359, 360, 361/22, do Vereador Dr. Erick; 351, 357/22, da 

Vereadora Joce Canto; 353/22, do Vereador Ede Pimentel; 354/22, do Vereador Julio Küller; 362/22, do 

Vereador Divo; Indicações nºs 1480, 1507/22, do Vereador Izaias Salustiano; 1481, 1499, 1506/22, do Vereador 

Leandro Bianco; 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1489, 1492, 1497/22, do Vereador Léo Farmacêutico; 1487, 

1488, 1490, 1491, 1495, 1496/22, da Vereadora Joce Canto; 1493, 1494/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 

1498/22, do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 1501, 1502, 1503, 1504/22, do Vereador Paulo Balansin; 1505/22, 

da Vereadora Missionária Adriana. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Julio 

Küller e Izaias Salustiano. Concluída a votação da Ordem do Dia, foi anunciado o PEQUENO EXPEDIENTE, 

com as palavras os Vereadores GERALDO STOCCO, para comentar a respeito de depoimentos colhidos através 

da CPI DA SAÚDE, percebendo que o Governo do Estado não tem feito a sua parte, relatando uma média de 

dezoito pessoas por mês entrando em óbito na UPA em que ficam internadas, não sendo adequadas para tal, 

inexistindo leitos para as mesmas. Disse ser preciso aumentar a fiscalização, cobrar mais, ressaltando que o 

Governo do Estado somente anuncia obras de asfaltamento para a cidade, parecendo que os deputados estaduais 

somente pensam nisso, enquanto a saúde da população continua ruindo, necessitando de mudança nesse sentido. 

Estará encaminhando no relatório e diversas indicações através da referida CPI para mudar essa situação. Frisou 

já haver transcorrido dois anos de governo da Prefeita Elizabeth Schmidt sem médicos, cobrando a justificativa 

para tanta demora. Perguntou nessa ocasião se a prefeita ou atual secretário de saúde foram até a UPA, e, diante 

da resposta negativa, entende que Ponta Grossa precisa de gestores que conheçam a realidade das pessoas. DR. 

ERICK: Para falar que até pouco tempo atrás Ponta Grossa contava com o Conselho do Patrimônio Artístico e 

Cultural, dominado pelos barões do empreendimento imobiliário, donos das grandes imobiliárias da cidade, 

quando na ocasião recusou o tombamento de um imóvel construído pelo Arquiteto Miguel Juliano, que é tido 

como referência mundial na arquitetura modernista, comparando essa atitude com a passagem dos cem anos da 

Semana de Arte moderna de 1922 que revolucionou todo o patamar artístico cultural arquitetônico do Brasil e 

virou projeção mundial. Relatou que na ocasião esses barões trabalharam pelo tombamento desse imóvel e 

semana passada viu um dos únicos imóveis do citado arquiteto sendo demolido na cidade, localizado na esquina 

da Rua Coronel Dulcídio com Theodoro Rosas, lamentando. Relatou que o  Conselho do Patrimônio Artístico 

felizmente conseguiu deliberar mais uma cadeira e colocar entre técnicos da UEPG pessoas sábias para 

organizar, acreditando que doravante as sessões de tombamento terão sucesso na preservação. Deixou assim 

registrado, agradecendo a aprovação de moção de repúdio ao proprietário do aludido imóvel, estendendo a todos 

que de forma auspiciosa trabalham pela deterioração do patrimônio histórico artístico e cultural, em especial os 

que colocam o dinheiro acima da história e trabalham pela especulação imobiliária a qualquer preço. Colocou 

ainda que com a aprovação do Plano Diretor, consta lei que virá a Plenário, tratando do potencial construtivo, 

garantindo aos proprietários de imóveis tombados que tenham vantagens financeiras, que pode ser vendido para 

outro proprietário que queira construir prédio. Destacou ainda que a cidade de Ponta Grossa surgiu em cima do 

embasamento rodo-ferroviário, com a história dos tropeiros e em seguida as ferrovias no centro, compreendendo 

a região do Parque Ambiental, onde tinham grande complexo de casarões, ficando imaginando como seria hoje 

se fossem preservadas as linhas férreas, das quase poderia se oferecer transporte mais barato e limpo com 
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potencial turístico gastronômico sem igual no centro da cidade, onde não foi possível devido a cultura de 

destruição incrustada nos grandes barões da especulação imobiliária que a muito tempo ditavam as regras e 

graças ao apoio da população não ditam mais, estando esta Casa está atenta, com pessoas comprometidas em 

vários setores da administração pública que não irão permitir mais esse tipo de situação. JOSI DO COLETIVO: 

Em nome do mandato coletivo, se solidarizou com a fala, onde conversava com o Vereador Celso Cieslak, 

dizendo que Ponta Grossa é famosa por destruir alguns bens e patrimônios, lembrando que tinha dez anos quando 

a catedral foi demolida, onde se carrega esse sabor amargo até hoje. Entende que foi uma escolha errada e que 

continua persistindo. Agradeceu o Deputado Ênio Verri, pelo recurso da ordem de duzentos e cinqüenta mil reais 

em emenda para construção da pista de skate oficial, informando que será no complexo ambiental, considerando 

interessante a cidade poder desfrutar da referida pista, por ser um esporte olímpico tão valorizado, para que 

garotas e garotos possam praticar. Estendeu as felicitações ao Vereador Renato Freitas que teve seu mandato 

cassado de forma ilegal, onde o Tribunal de Justiça decretou a nulidade dos atos, que na ânsia de lhe cassarem, 

sendo um vereador extremamente militante, por haver realizado manifestações em igreja, da qual os próprios 

representantes da mesma tenham redigido nota que não aceitariam a cassação do mesmo, estando ao seu lado. 

Destacou ser normal ocorrer manifestações de pessoas negras dentro da igreja, onde se espalharam fakes news 

que houve baderna e quebradeiras em seu interior. Não mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 

presente sessão, convocando outra para o dia onze do mês em curso, segunda-feira, no horário regimental, 

informando que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de estar 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 seis de julho 

de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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