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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 23/05/2022 

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

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: n/a 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB)   

LEANDRO BIANCO 

(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO (PV)   

PAULO BALANSIN (PSD) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

CELSO CIESLAK(PRTB)   

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

Municipal de Ponta Grossa. 

TRIBUNA LIVRE: GERAR - Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional, 

representado pelo senhor Francisco Reinord Essert, o qual agradece sua utilidade pública e esclarece serem 

uma organização social sem fins lucrativos que completou 19 anos no mês de abril, e que focam na assistência 

social na forma de inúmeros projetos, e que acreditam no empreendedorismo, visando criar empregos, comenta 

projeto que objetiva tornar as pessoas empreendedoras para deixarem do “Bolsa Família”, comenta possuírem 

projetos ambientais e projetos para terceira idade e que agora focam projeto de empreendedorismo ficado em 

jovens de comunidades violentas, comenta sobre o desemprego do Brasil, comenta sobre os projetos em Ponta 

Grossa, onde o grande projeto é o “Aprendiz Legal” e comenta que o empresariado está otimista e precisam 

contratar mas falta capacitação, e o programa de aprendizagem visa contribuir com essa capacitação, convida 

aos vereadores a apresentarem empresas por possuírem cursos uteis para essas empresas e que estão com vagas 

abertas para jovens, comenta dar preferência para jovens vulneráveis, comenta preparar o jovem para a 

entrevista para emprego, quem o contrata é a empresa e comenta auxilio para o jovem saber como se portar em 

entrevistas de empregos, comenta possuir projeto chamado “Aprova” que pe um curso pré-vestibular gratuito 

e comenta que foram aprovados em projeto na UNESCO e parte desse recurso será trazido para esse curso em 

Ponta Grossa, comenta que os  projetos da GERAR devem transformar e melhorar as condições de vida das 

pessoas, comenta não cobrar dos participantes dos projetos, comenta que 1 de junho será inaugurada a nova 

sede da GERAR em Ponta Grossa, comenta sobre o vereador Ede Pimentel (PSB) que destinou emenda para o 

projeto “Aprova” para o próximo ano. Comenta que foi editado dia 4 de maio a nível federal medida federal 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=23/05/2022
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1116/22 que é prejudicial a aprendizagem e quem a fez não conhece e alguns artigos precisam ser derrubados, 

como um que informa que quando um jovem vulnerável contratado a cota vale em dobro, e questiona sobre o 

valor do jovem vulnerável para contratação, e isso dificulta a entrada de jovens no mercado de trabalho, pede 

que os vereadores pesam aos deputados para se derrubar essa medida provisória. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Declinou a palavra. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Parabeniza o vereador Ede Pimentel pela emenda ao grupo 

GERAR e comenta que já estavam conversando sore essa medida provisória onde mais uma vez esse governo 

federal tenta prejudicar quem mais precisam  e que precisam pensar nas  pessoas em vulnerabilidade buscando 

acolher essas pessoas e dar oportunidades, comenta que tem pessoas que dizem que todas as pessoas estão na 

rua por querer, e que a maioria está por ter problemas e precisam da oportunidade de serem recuperadas, 

comenta que precisam de cerelidade na questão de acolher os moradores de rua no frio que está tendo, quando 

pediram o ginásio foi por ser rápido e fácil para a prefeitura, e  por isso pediram mais uma vez, com a notícia 

do Albergue, parabeniza a prefeita pela atitude e pelo nome escolhido para chamar essa casa, um nome 

referencial na cidade, reforça a necessidade de cerelidade, comenta já sabiam que  teria frio e as situações que 

ocorreriam, e está demorando que pouquíssimos moradores de rua foram atendidos, comenta que a Casa da 

Acolhida e o Instituto Melhor Viver fazem um excelente trabalho, porém não deu certo a conversa da prefeitura 

com esses lugares e pouquíssimos moradores foram atendidos, comenta saber a dificuldade que essas  pessoas 

passam e que precisam auxiliar, comenta que conversou na sexta-feira com o Dr. Jânio do Ministério Público 

que disse já estar ciente que poucas pessoas estavam sendo atendidas e aguardam resposta da prefeitura sobre 

uma medida urgente para que essas pessoas sejam acolhidas, comenta que a cidade tem muito vento que piora 

a situação e que faz esses pedidos por saber que a situação não é fácil, comenta estar cobrando melhorais na 

iluminação nos arredores das faculdades a muito tempo, que se forem na UNICESUMAR a noite verão o breu 

que são aquelas ruas e comenta que já aconteceram diversos furtos e roubos com os estudantes, que o ônibus 

não está chegando, comenta que os carros acabam estacionando em lugares irregulares impedindo o ônibus de 

chegar no ponto, comenta sobre movimentação para que os carros parem de estacionar em locais irregulares, 

comenta que a prefeitura providencie local de estacionamento, comenta que a UNICESUMAR venho para 

Ponta Grossa e o incentivo da cidade não foi nada, e que a prefeitura deve olhar o centro universitário com 

outros olhos, comenta que a prefeitura deve começar a auxiliar e incentivar essas pessoas dando condições 

tranquilas e que precisam olhar com carinho as universidades da região e do estado, comenta que ocorreram 

ocorrências próximos a UEPG com relação a assaltos, uma situação difícil que a prefeitura demora e não faz 

as coisas, comenta que seguira cobrando e pedindo melhorias, concede parte a vereadora Joce Canto (PSC) que 

comenta que muitas alunas voltam para casa sozinhas e tem a questão do assedio, comenta morar próximo a 

UNICESUMAR e que muitas alunas moram nas redondezas e voltam sozinhas e a pé, com a palavra novamente 

o vereador Geraldo Stocco (PSB), comenta sobre a distância entre os pontos e que a aula acaba as 22:30 e 

reforça a dificuldade da situação e pedira mais uma vez a prefeitura que faça essas melhorias, comenta que 

pediram o mesmo no ano passado, e que esperma que isso mude nos próximos dias. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL(AVANTE): Comenta sobre moção de apelo 230/2022 e comenta sobre 

esgotar todas as possibilidades para que possam tirar essas pessoas de rua, viabilizando um trabalho em 

conjunto com as secretarias para que seja realizado atendimento, para pessoas vulneráveis, comenta que 

pastores estão acostumados a estar nesses locais e que se continuarem cuidando nas praças continuarão ali, mas 

precisam mudar isso, que a cidade tem crescido muito e não podem deixar essas pessoas vulneráveis, na semana 

passada foi abordado pessoa que estava com mandato de prisão e estava na praça, comenta que essas pessoas 

sejam identificadas quando chegarem nas rodoviárias, comenta que muitas pessoas que estão na rua tem 

profissão, que são qualificadas, e que tudo tem algo por trás, que resulta com a pessoa indo para rua, comenta 

desejar resolver e que possuem condições de resolver, comenta que irá para votação, que é em conjunto e pede 

com carinho para os secretários que pensem em algo em conjunto e se põe à disposição para estar junto, 

comenta que essa atitude em conjunto resolverá muito, comenta que não é um erro das instituições levar 

alimento e vestimenta, mas devem ir além disso, parabeniza as instituições que tem tentado resolver isso, 
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comenta sobre moção de apelo 226/2022 que é sobre o veículo que viram na semana passada mãe que  foi até 

o Centro de Atendimento a Criança e foi de a pé até o Hospital da Criança, comenta que a grande maioria dos 

vereadores já assinaram a moção e pede para o restante assinar para que todos façam parte, pois não é algo 

simples,  comenta ser papel do executivo disponibilizar esse veículo, que estará disponível para levar a criança 

para qualquer lugar que seja de atendimento imediato. Comenta que foi cobrado por fala que diz que os pastores 

estigam as igrejas para tratar mal, e que na cidade não existe isso e que não discriminam ninguém, lamenta a 

fala dita estingando contra os pastores e comenta serem instituições serias e referente ao pecado cada um 

prestara  contas, comenta falar em nome de todas as igrejas e que as portas estão abertas para todos, cometa 

não haver um pastor que estigue a tratar as pessoas com diferença, comenta sobre o trabalho dos pastores, 

comenta que em Curitiba está querendo voltar a máscara e que estão vivendo em dias difíceis para todos, 

reforça defesa aos pastores e líderes religiosos. 

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

realizada no dia 31 de maio as 18:30 no Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa que é a entidade 

organizadora do evento, comenta ser sobre a saúde, sendo tema relevante na cidade, abordando o processo de 

terceirização de serviços públicos que ocorre em todo o Brasil e está associada a flexibilização do trabalho, que  

os serviços públicos estatais foram os últimos no pais, comenta que terceirização é o processo de transferência 

de atividade laboral feita pela contratante da execução de qualquer atividade, refere ao processo que uma 

empresa deixa de executar atividades e a transfere para outra empresa, comenta que a terceirização só se 

viabiliza economicamente com a precarização dos direitos dos trabalhadores, que possui como objetivo reduzir 

custos das empresas, comenta que a grande maioria das empresas contratam empresas terceirizadas para 

limpeza e esses trabalhadores recebem remuneração inferior ao piso salarial da categoria da empresa tomadora 

de serviço, comenta que no cargo de auxiliar de limpeza inicia ganhando mil e quarenta e cinco reais de salário 

e pode vir ganhar mil duzentos e oitenta e dois sendo que a média salarial para auxiliar de limpeza é de mil 

cento e trinta, comenta que o controle das atividades fins são essenciais para gestão empresarial que a MASISA 

terceiriza toda sua atividade da unidade moção e os trabalhadores ligados a redução são contratados 

diretamente, no serviço público comenta que dentre as exercidas pelo município os gestores terceirizam a saúde 

e a educação, que na UPA Santa Paula onde os serviços de saúde são terceirizado os trabalhadores da saúde 

recebem remuneração inferior aos servidores municipais efetivos da saúde e podem afirmar que o serviço dessa 

unidade é inadequado, que esses profissionais estão sobrecarregados e não recebem salários justos, comenta 

que a terceirização não é a saída para resolver  a saúde pública, comenta que a atual administração municipal 

aponta a terceirização para sair do caos, comenta querer debater com a sociedade e por isso convida para a 

Audiência Pública. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Ausente. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Declinou a palavra. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Parabeniza ação do executivo referente aos 

moradores de rua que originou matéria no Portal A Rede, trabalho realizado com várias secretarias através da 

defesa civil onde abordaram moradores de rua e que trinta pessoas foram abordadas e apenas cinco se 

interessaram em ir para o abrigo, e que demonstra que  algo está  sendo feito pelo executivo, comenta sobre o 

projeto 111/2022 que institui o mês julho faixa preta para fomentar as artes marciais no município, que as artes 

marciais potencializam o desenvolvimento equilibrado de todas as partes do corpo entre outros aspectos, que 

ajuda no equilibro, disciplinas e reflexos, comenta que nos dias de hoje são esportes de massas e da alta 

competição, comenta que apresentaram esse projeto que será votado nos próximos dias. Comenta sobre fala da 

vereadora na última sessão onde agrediu as igrejas, que foi desnecessário e pede casos da cidade onde igrejas 

maltrataram LGBTs e os discriminaram, comenta que a igreja estão sempre aberta, comenta que na fala da 

vereadora algo lhe chamou a atenção, algo preocupante e que a fala expõe o plano da esquerda para o país, que 

é controlar o que é falado dentro das igrejas como se vivessem em um país comunista e que as igrejas possuem 

liberdade para falar de Deus, e que não cabe a uma vereadora dizer o que pode ou não pregar, comenta pregar 

o amor de Cristo e que Deus ama o pecador mas odeia o pecado, que os pecadores serão aceitos mas o pecado 

será apontado. Comenta sobre reunião onde definiu a vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) 
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como a nova lider do Bloco Cristão da Casa, que estão todos unidos e continuarão debatendo juntos todos os 

assuntos e estarão apresentando projetos em conjunto para combater inclusive a intolerância religiosa que viram 

nos últimos dias, concede parte ao vereador Léo Farmacêutico (PV), apoia as falar do vereador anterior e 

comenta estarem em favor da família e jamais discriminam alguém que sempre buscam atender e ajudar da 

melhor forma possível, dá as boas-vindas para a nova lider do Bloco Cristão, comenta sempre defenderem as 

melhores opções para Ponta Grossa, é concedida parte a vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) 

que agradece e comenta que sempre caminharão junto pautando em ideias que possam contribuir coma cidade 

e com o povo, e que horara o bloco importante para a cidade, comenta ser pessoas que buscam fazer o bem ao 

próximo. Com a palavra novamente o vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS), comenta que cada 

vereador pode defender o que quiser desde que não ataque as igrejas e a família, que estão para defender as 

igrejas e a família, e pede que deixem a igreja e a família em paz. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE) - SECRETARIA DA SESSÃO: Informa sobre as 

indicações em comum acordo dos vereadores Ede Pimentel (PSB), Léo Farmacêutico (PV), Izaias Salustiano 

(PSB), Joce  Canto (PSC) e Josi do Coletivo (PSOL) para integrarem a Comissão Parlamentar de Inquérito que 

investigará a Companhia Pontragrossense de Serviços - CPS, informa ter sido eleito ainda os vereadores Izaias 

Salustiano (PSB) como presidente e a vereadora Joce Canto (PSC) como relatora. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 23/05/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 
  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 99/2022: 

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

providências. 
Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 100/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 71.000,00, e dá outras 

providências. 

Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 101/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 240.000,00, e dá outras 

providências. 

Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 

 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  
 

_________________________________________________________________________ 
  

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
Projeto de Lei Ordinária nº 84/2021: 

Promove alterações na Lei nº 13.008, de 30/11/2017, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social 

- SUAS, no Município de Ponta Grossa, e dá outras providências. 
 

  

SUBSTITUTIVO GERAL, de autoria do Vereador Felipe Passos 
  

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral a ele apresentado 

                         CFOF  - Favorável, observado o Substitutivo Geral elaborado pelo próprio autor do projeto 

                         COSPTTMUA  - Favorável ao Projeto de Lei nº 84/21 e ao Substitutivo Geral a ele apresentado 

                         CSAS - Favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 84/21 e do Substitutivo Geral a ele 

apresentado 

Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

 

_________________________________________________________________________ 
  

DA VEREADORA JOCE CANTO 

Projeto de Lei Ordinária nº 61/2022: 
Denomina de PASTORA ELAINE FORTES A Rua “H” do Loteamento Dona Marly, no Bairro Cará-Cará. 
Votação Nominal – Aprovado – 14 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

  

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

COSPTTMUA - Favorável, nos termos da Emenda de Redação  

                                                    confeccionada pela CLJR 
Votação Nominal – Aprovado – 14 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 
Projeto de Lei Ordinária nº 91/2022: 
Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 100.000,00, e dá outras 

providências. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 92/2022: 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, por doação pura e simples, o imóvel que menciona. 
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PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 
                         CFOF    - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

_________________________________________________________________________ 
  

DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO 
Projeto de Lei Ordinária nº 112/2022: 
Concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Pastor ARTUR DUARTE DA SILVA. 
  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CECE   - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado – 15 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 
 

  
______________________________________________________________________________________________________________ 
  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 222/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à dupla sertaneja da nossa cidade de Ponta Grossa, Kelvin e Kauan. 

  

Nº 223/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

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

administrativas a fim de que seja implementado um programa de acompanhamento psicossocial dos servidores 

municipais. 

  

Nº 224/2022 dos Vereadores JOCE CANTO e JOSI DO COLETIVO 

MOÇÃO DE APELO 

Dirigida a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, que a entrega do leite referente ao 

programa estadual “ LEITE DAS CRIANÇAS” que até então ocorre na Capela Nossa Senhora dos Anjos seja 

transferida para a Escola Municipal Professora Zair Santos Nascimento. 

  

Nº 225/2022 do Vereador DR. ERICK 

MOÇÃO DE APELO 

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

administrativas a fim de que seja implementada a estratégia de educação permanente PlanificaSUS, junto a 

Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa, a fim de organizar o fluxo e otimizar os serviços prestados 

pelo Município.  

  

Nº 226/2022 dos Vereadores CELSO CIESLAK, DANIEL MILLA FRACCARO, DIVO, DR. ERICK, DR. 

ZECA, EDE PIMENTEL, FELIPE PASSOS, FILIPE CHOCIAI, GERALDO STOCCO, IZAIAS 

SALUSTIANO, JAIRTON DA FARMACIA, JOCE CANTO, JOSI DO COLETIVO, JULIO KULLER, 

LEANDRO BIANCO, LÉO FARMACÊUTICO, MISSIONÁRIA ADRIANA, PASTOR EZEQUIEL 

BUENO e PAULO BALANSIN 

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

que seja disponibilizado um veículo para que o Centro de Atendimento da Criança possa realizar o transporte 

de pacientes para hospital de referência. 
 

Nº 227/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida TRAJANO FERREIRA CALDAS NETO Atleta Paraolímpico Acadêmico - Administração 

Presidente - APEDEF Palestrante - TED Talk, por suas vária conquistas  Paraolímpicas.  

  

Nº 228/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida Pamela Iracema Aires, Atleta profissional de atletismo.  

  

Nº 229/2022 dos Vereadores CELSO CIESLAK e EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao Sr. Marcus Vinicius Sebastião, devido aos seus 25 anos de serviços prestados, como Delegado da 

Polícia Civil do Paraná. 

  

Nº 230/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

MOÇÃO DE APELO 

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

que realize estudos para viabilizar um trabalho em conjunto entre as secretarias de Infraestrutura e 

Planejamento; Saúde; Assistência Social; Cidadania e Segurança Pública; Industria, Comércio e Qualificação 

Profissional para realizar atendimento a pessoa vulnerável no momento em que esta chegue no município, além 

de estender este trabalho conjunto às pessoas em situação de rua 

  

Nº 231/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

MOÇÃO DE APELO 

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

aos departamentos competentes do Poder Executivo, sejam criados espaços para receber moradores  em 

situação de rua e seus animais durante o inverno. 

  

Nº 232/2022 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida a JOB GUIDE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS, pelos 20 anos de atividades e pela contribuição do 

desenvolvimento de Ponta Grossa. 

 Total de Indicações Aprovadas – 11 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 2 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 1 

Vereadoras Joce Canto (PSC) e Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereadores Celso CIeslak (PRTB), Daniel Milla (PSD), Divo (PSD), Dr. Erick (PSDB), Dr. Zeca (PSL), 

Ede Pimentel (PSB), Felipe Passos (PSDB), Filipe Chociai (PV), Geraldo Stocco (PSB), Izaias Salustiano 

(PSB), Jairton da Farmácia (DEN), Joce Canto (PSC), Josi do Coletivo (PSOL), Julio Kuller (MDB), 

Leandro Bianco (REOUBLICANOS), Léo Farmacêutico (PV), Missionária Adriana 

(SOLIDARIEDADE), Pastor Ezequiel (AVANTE) e Paulo Balansin (PSD) - 1 

Vereadores Celso Cieslak (PRTB) e Ede Pimentel (PSB) - 1 
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INDICAÇÕES 

  

Nº 1212/2022 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 dos Bueiros na Rua Michel Namur 

626, Parque Nossa Senhora das Graças -  Região da  Boa Vista. 

  

Nº 1213/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

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

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

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

Pavimentação e manutenção da Rua: O Brasil Para Cristo Bairro: Congonhas 

  

Nº 1214/2022 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 avaliação técnica para o corte das 

árvores que se encontram em área pública no endereço Rua Capistrano de Abreu esquina com Rua Alberto 

Einstein, vila Hoffmann.  

  

Nº 1215/2022 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 

Benjamin Franklin, em toda sua extensão, localizada, na Vila Coronel Cláudia, no Bairro Uvaranas. 

  

Nº 1216/2022 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  Estudos Técnico para implantação da UNIDADE 

DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ao lado do Terminal de Ônibus de Uvaranas. 

  

Nº 1217/2022 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: Navejo na altura do N°165 Bairro: Cara-Cara- CEP 84043360 

  

Nº 1218/2022 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: Navejo na altura do N°165 Bairro: Cara-Cara- CEP 84043360 

  

Nº 1219/2022 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: Navejo na altura do N°165 Bairro: Cara-Cara- CEP 84043360 
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Nº 1220/2022 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: Navajo na altura do N°165 Bairro: Cara-Cara- CEP 84043360 

  

Nº 1221/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

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

Rua Jaboticabeira em frente ao número 746-  Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 1222/2022 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 cascalhamento e patrolamento da 

Rua Francisco Galvão no bairro Chapada. 

  

Nº 1223/2022 do Vereador CELSO CIESLAK 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção com manilhamento e 

cascalhamento  da Rua Jataizinho- Bairro Boa Vista, nesta cidade. 

  

Nº 1224/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para patrolamento, cascalhamento, 

acessibilidade, adequações de galerias de águas pluviais e estudos de viabilidade técnica para implantação de 

pavimento asfáltico e/ou poliédrico para a Francisco Picoto, em trecho compreendido entre as Ruas Jaci 

Monteiro e Renê Gomes de Napoli  estas situadas no Bairro da Boa Vista. 

  

Nº 1225/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para patrolamento, cascalhamento, 

acessibilidade, adequações de galerias de águas pluviais e estudos de viabilidade técnica para implantação de 

pavimento asfáltico e/ou poliédrico para a Rua Radialista Nelson Anunnziato, trecho compreendido entres as 

ruas Renê Gomes de Napoli e Ercílio Slaviero em toda a sua extensão, esta situada no Bairro da Boa Vista. 

  

Nº 1226/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para patrolamento, cascalhamento, 

acessibilidade, adequações de galerias de águas pluviais e estudos de viabilidade técnica para implantação de 

pavimento asfáltico e/ou poliédrico para a Rua Souza Guedes em toda a sua extensão, esta situada no Bairro 

da Boa Vista. 

  

Nº 1227/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 
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Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano 

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para patrolamento, cascalhamento, 

acessibilidade, adequações de galerias de águas pluviais e estudos de viabilidade técnica para implantação de 

pavimento asfáltico e/ou poliédrico para a Rua Manoel Bernardes em toda a sua extensão, esta situada no Bairro 

da Boa Vista. 

  

Nº 1228/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para patrolamento, cascalhamento, 

acessibilidade, adequações de galerias de águas pluviais e estudos de viabilidade técnica para implantação de 

pavimento asfáltico e/ou poliédrico para a Rua Jaci Monteiro entre os trechos das Ruas Barão de Penedo e Rua 

Dez, estas situadas no Bairro da Boa Vista. 

  

Nº 1229/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências para patrolamento, cascalhamento, 

acessibilidade, adequações de galerias de águas pluviais e estudos de viabilidade técnica para implantação de 

pavimento asfáltico e/ou poliédrico para a Rua Avelino Pereira de Campos, trecho compreendido a partir da 

Avenida Rotary Club até o final da intercessão com a Rua José de Oliveira Franco, situadas no Bairro Sabará 

  

Nº 1230/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a pavimentação asfáltica da Rua 

Pedro Dinor Machado, a qual está localizada no bairro Cará-Cará. 
 

Total de Indicações Aprovadas – 19 
 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 7 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 2 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 2 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 2 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 6 
  
___________________________________________________________________________________________________________ 
DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 20 de maio de 2.022. 
  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                 Presidente                                                 1º Secretário 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Comenta que sempre falaria sobre a UBS de Olarias e que hoje tem 

mensagens  reclamando da falta de estrutura da unidade responsável pelo Olarias, e que mandou mensagem a 

prefeita que respondeu  que já devem assinar o contrato do local para a nova UBS de Olarias, comenta não saber 

onde será, parabeniza a prefeita pela preocupação e pede que continue olhando com carinho para trazer mais 

perto do Olarias o posto de saúde, comenta que não adianta ter o acesso próximo ao Pronto Socorro e estar longe, 

comenta batalhar e brigar por Olarias sempre. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Concede a palavra pela oposição para a vereadora Joce Canto 

(PSC) que comenta que junto a vereadora anterior fizeram moção pedindo a prefeita que o leite das criança que 

é entregue na Capela Nossa Senhora dos Anjos continue sendo entregue no bairro Los Angeles, que as famílias 

precisam, pois há previsão que mude para a Vila Isabel, comenta ter abaixo assinado pedindo que não tenha essa 

mudança, comenta que a distância fica longa, comenta que fez a moção que seja revisto e que seja distribuído 

em novo ponto no Jardim Los Angeles, com a palavra novamente a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), comenta 

que em sua maioria são as mães que buscam esse leite e acaba se tornando dificultoso para as que tem crianças 

pequenas para fazer esse translado, comenta que na semana que passou foi aprovado o ensino domiciliar e 

comenta que se manterão contrários a tal medida, qe essa falsa liberdade educacional tras armadilhas a serem 

consideradas, comenta que  enquanto professora ficou mais que comprovado que o estudante necessita de 

socialização, e precisam conviver com as diferença presentes no ambiente escolar para não crescer intolerantes 

e com excesso de proteção, comenta que a escola pode ser lugar para denunciar algum tipo de abuso, comenta 

que seria ambiente propicio para podofilos crianças sem acesso a escola e que a maioria das famílias não tem 

condições de educar as crianças em casa e que tal medida contraria a Constituição já que educação escolar é 

dever do Estado e não podem negar aos estudantes contatos com todos os membros da comunidade escolar e a 

problemática das mães que terão mais essas atribuições em suas vidas, reforça que lugar da criança é na escola 

com investimentos sério. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

ATA DA CENTÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA). 

               Aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, no Plenário da Câmara Municipal de 

Ponta Grossa, reuniram-se os Senhores Vereadores, sob a presidência do Vereador Daniel Milla Fraccaro, 

secretariado pelo Vereador Pastor Ezequiel Bueno - Segundo Secretário, nesta oportunidade, fazendo ainda parte 

da Mesa o Vereador Filipe Chociai - Vice-Presidente, com as ausências justificadas dos Vereadores Dr. Erick - 

Primeiro Secretário, José Carlos S. Raad “Dr. Zeca” - Terceiro Secretário, Felipe Passos e Paulo Balansin, se 

fazendo presentes os Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Divo, Ede Pimentel, Geraldo Stocco, 

Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo 

Farmacêutico. À hora regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos do dia, colocando em 

discussão e votação a Ata da sessão anteriormente realizada, bem como da Ata da Sessão Solene realizada no 

dia doze de maio último, as quais foram aprovadas sem restrições. Em seguida foi procedida a leitura, pelo 

Vereador Secretário, do Expediente que se encontrava sobre a Mesa dos Trabalhos, constando do seguinte: DA 

SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Of. Nº 921/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 134/22, de 

autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. Nº 922/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 173/22, de autoria 

do Vereador Dr. Erick. Of. Nº 941/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.214. Of. Nº 942/22-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 14.222. Of. Nº 943/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 

14.235. Of. Nº 944/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.240. Of. Nº 945/22-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 14.241. Of. Nº 946/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.242. Of. Nº 

947/22-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 14.243. DO VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO - Projeto 

de Lei nº 134/22, autoriza o Poder Executivo a criar espaços destinados a abrigar pessoas em situação de rua e 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=23/05/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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seus animais de estimação durante o inverno, no Município de Ponta Grossa. DA VEREADORA JOCE CANTO 

E DO VEREADOR JULIO KÜLLER - Projeto de Lei nº 135/22, dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder 

Executivo da Administração Direta e Indireta do Município de Ponta Grossa de exigir garantias para assegurar 

o cumprimento das obrigações trabalhistas das empresas prestadoras de serviços continuados. DO VEREADOR 

CELSO CIESLAK - Projeto de Lei nº 136/22, proíbe a venda e comercialização de escapamentos para 

motocicletas que produzam ruídos acima do limite máximo permitido, no âmbito do Município de Ponta Grossa. 

DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Projeto de Lei nº 137/22, estabelece direitos e consolida a política 

municipal para a população em situação de rua. Projeto de Lei nº 138/22, veda o uso de arquitetura hostil nos 

espaços livres de uso público urbanos em Ponta Grossa. Projeto de Lei nº 139/22, institui o tratamento 

diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas, às empresas de pequeno porte e aos micro-

empreendedores individuais, o comitê gestor de desenvolvimento municipal e a casa do empreendedor no âmbito 

do Município de Ponta Grossa em conformidade com as normas gerais previstas no Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte instituído pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de 

dezembro de 2.006 e alterações.  DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Projeto de Lei nº 140/22, institui a 

campanha permanente “em prol da vida”, de educação e conscientização antiaborto no âmbito do Município de 

Ponta Grossa. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Requerimento nº 204/22, solicitando para que seja 

justificada sua ausência na presente sessão (23/05/2022), por assuntos particulares. Colocado o mesmo em 

discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR PAULO BALANSIN - Requerimento nº 205/22, 

solicitando para que seja justificada sua ausência na presente sessão (23/05/2022), por assuntos particulares. 

Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR DR. ZECA - Requerimento nº 

206/22, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente sessão (23/05/2022), pois estará em 

reunião com o Vereador (Pioco) Anderson Roberto Camargo na Câmara Municipal de Pinhais. Colocado o 

mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR DR. ERICK - Requerimento nº 208/22, 

solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente sessão (23/05/2022) por motivos de saúde. 

Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR GERALDO STOCCO - Of. nº 

37/22, informando que a partir do dia 18 de maio do mês corrente, passa a ser o líder do Partido Verde nesta 

Casa, estando regularmente filiado ao partido, na forma de certidão em anexo. Of. nº 860/22-GP, em atendimento 

a Indicação nº 203/22, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 867/22-GP, em atendimento a Indicação nº 

220/22, de autoria do Vereador Leandro Bianco. Of. nº 868/22-GP, em atendimento a Indicação nº 221/22, de 

autoria do Vereador Celso Cieslak. Of. nº 872/22-GP, em atendimento a Indicação nº 225/22, de autoria do 

Vereador Filipe Chociai. Of. nº 874/22-GP, em atendimento a Indicação nº 222/22, de autoria do Vereador Filipe 

Chociai. Of. nº 875/22-GP, em atendimento a Indicação nº 226/22, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. 

nº 876/22-GP, em atendimento a Indicação nº 227/22, de autoria do Vereador Ede Pimentel. Of. nº 878/22-GP, 

em atendimento a Indicação nº 228/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 879/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 229/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 881/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 230/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 882/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 231/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 883/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 232/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 884/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 234/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 885/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 235/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 886/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 236/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 887/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 237/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 888/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 238/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 889/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 239/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 890/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 240/22, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 891/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 241/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 892/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 

147/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 893/22-GP, em atendimento a Indicação nº 242/22, de autoria 

do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 894/22-GP, em atendimento a Indicação nº 243/22, de autoria do Vereador 

Izaias Salustiano. Of. nº 895/22-GP, em atendimento a Indicação nº 244/22, de autoria da Vereadora Missionária 

Adriana. Of. nº 897/22-GP, em atendimento a Indicação nº 245/22, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. 
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Of. nº 898/22-GP, em atendimento a  Indicação nº 246/22, de autoria do Vereador Julio Küller. Of. nº 899/22-

GP, em atendimento a Indicação nº 247/22, de autoria do Vereador Paulo Balansin. Of. nº 900/22-GP, em 

atendimento a Indicação nº 248/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 902/22-GP, em atendimento a 

Indicação nº 249/22, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 906/22-GP, em atendimento a Moção de 

Apelo nº 197/22, de autoria dos Vereadores Geraldo Stocco, Joce Canto e Julio Küller. Of. nº 984/22-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 182/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 987/22-GP, em atendimento 

a Moção de Apelo nº 177/22, de autoria do Vereador Divo. Of. nº 988/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo 

nº 63/22, de autoria dos Vereadores Geraldo Stocco, Joce Canto e Josi do Coletivo. Of. nº 990/22-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 136/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 996/22-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 590/22, de autoria do Vereador Dr. Erick. DOS VEREADORES FELIPE 

PASSOS, LÉO FARMACÊUTICO, MISSIONÁRIA ADRIANA E LEANDRO BIANCO - informando que em 

reunião realizada nesta data, foi decidido que doravante a liderança do “Bloco Parlamentar Cristão em defesa da 

Família” será exercida pela Vereadora Missionária Adriana. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Moção de 

Aplauso nº 233/22, dirigida à John Elvis Ramalho, parabenizando pelo seu programa ''Clube Rock Light'', na 

rádio Clube FM. DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA - Moção de Apelo nº 234/22, à Excelentíssima 

Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, para que Sua Excelência gestione para abrir espaços nos locais 

públicos do município, sejam eles ginásios, espaços cobertos para abrigo aos moradores de rua e também espaço 

para abrigo aos cães que acompanham os moradores de rua, adotando todas as medidas sanitárias. DO 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 235/22, dirigida à Paróquia de Nossa Senhora 

Auxiliadora, pelo trabalho realizado ao longos destes 50 anos da Paróquia no Município de Ponta Grossa. DO 

VEREADO RIZAIAS SALUSTIANO - Moção de Apelo nº 236/22, dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schimith, solicitar aos departamentos competentes do Poder 

Executivo, a contrução de uma Unidade Basica de saúde (UBS), no Bairro Dom Bosco, Região do Contorno. 

DO VREADOR FILIPE CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 237/22, dirigida à Capela São João Bosco, pelo 

trabalho realizado ao longos destes 50 anos no Município de Ponta Grossa. DO VEREADOR EDE PIMENTEL 

- Moção de Aplauso nº 238/22, dirigida ao cantor ponta-grossense, Márcio José Feliciano. DO VEREADOR 

FELIPE PASSOS - Moção de Sugestão Legislativa nº 239/22, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa 

- ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que realize estudos e encaminhe à Câmara Municipal Projeto de 

Lei com a finalidade de alterar a Lei nº 6.329/1999, no sentido de incluir na Zona Comercial, a Rua Padre 

Anchieta (trecho compreendido entre as Ruas Nunes Machado e José Luis), situada no Bairro Colônia Dona 

Luiza, nesta cidade. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Apelo nº 240/22, à Excelentíssima 

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

competentes, em especial à Secretaria Municipal de Políticas Públicas Sociais, que promovam as  medidas 

necessárias para implantarem e divulgarem a campanha de coleta e distribuição de agasalhos e cobertores, bem 

como a distribuição de sopa e chocolate quente. Assim, visando atender a população em situação de Rua, a qual 

vem sofrendo com as noites de frio dos últimos dias. DO VEREADOR EDE PIMENTEL - Requerimento nº 

199/22, solicitando a inserção de NOTA DE PESAR pelo falecimento do Sr. LAURO AUGUSTO GOMES DE 

OLIVEIRA. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente informou sobre inscrição através do Vereador 

Pastor Ezequiel Bueno, reivindicando o uso da TRIBUNA LIVRE em nome de GERAR - Geração de Emprego, 

Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional, convidando a se manifestar nesta oportunidade, o Senhor 

Francisco Reinord Essert - Presidente, lembrando que esta Casa aprovou título de utilidade pública à referida 

entidade, agradecendo a presença dos demais representantes Cleia Frankzak, Coordenadora Regional; Michele 

Leonor, da parte de captação. Em sua manifestação, o Senhor Francisco Reinord Essert fez suas explanações em 

nome da citada organização, registrando os objetivos e projetos, reivindicando ainda aos parlamentares para que 

conclamem seus deputados federais correligionários, no sentido de serem rejeitados artigos da medida provisória 

proposta a nível federal, afirmando que restringe a colocação de mais jovens vulneráveis no GERAR, 

agradecendo ainda a emenda orçamentária proposta pelo Vereador Ede Pimentel ao referido grupo. 

Manifestaram-se na COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR: VEREADOR GERALDO STOCCO - Parabenizou 

ao Vereador Ede Pimentel em face da emenda em favor do GERAR, dizendo que já estava conversando em seu 

mandato, tendo entrado em contato com o Deputado Federal Aliel Machado sobre a referida medida provisória, 
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colocando que mais uma vez o Governo Federal tenta prejudicar pessoas que mais precisam e acabam tentando 

tolher oportunidades. Citou o fato de diversas pessoas que precisam ter oportunidades, em razão de ter perdido 

tudo o que tinham, estando em vulnerabilidade social. Nesse sentido, irá ligar para a servidora Rose representante 

da Assistência Social, dizendo que precisa tomar atitudes a mais, com celeridade na questão de acolher 

moradores de ruas diante das baixas de temperatura que tem se registrado, trazendo-os até o ginásio onde eram 

acolhidas anos anteriores, destacando que já estavam habituadas a ir até o local, reiterando o pedido mais uma 

vez para esse ano. Parabenizou a Prefeita pela criação de albergue, também pelo nome referencial escolhido, 

porém precisam de celeridade, comentando que pouquíssimos moradores de rua foram atendidos. Registrou que 

a Casa da Acolhida e Instituto Melhor Viver, fazem excelente trabalho, parabenizando-os, porém não deu muito 

certo a conversa da prefeitura para utilização desses lugares. Conversou na sexta-feira com Dr. Jânio do 

Ministério Público sobre essa situação, tendo comentado que já estava ciente que poucas pessoas estavam sendo 

atendidas, estando no aguardo de resposta ainda essa semana da Prefeitura sobre medida drástica para 

acolhimento desses moradores. Outro assunto, para dizer que está cobrando melhoria na iluminação ao redor das 

universidades da cidade, de tempos. Comentou a escuridão que se registra nas ruas adjacentes à UNICESUMAR, 

com ocorrências de diversos furtos e roubos envolvendo estudantes, além do coletivo urbano não estar chegando 

até as proximidades, sendo situação que também está trabalhando para resolver, parabenizando Diego do 

Trânsito nesse sentido, pela orientação realizada quanto ao estacionamento de veículos para facilitar o acesso do 

ônibus até o ponto de parada. Estendeu ainda aos servidores Athaide e Renata que estão trabalhando no sentido 

de que os veículos deixem de estacionar em local irregular, para que os ônibus possam apanhar esses alunos e 

alunas, para que esses não tenham que se deslocar até o Terminal de Oficinas, ou outro ponto. Colocou que  a 

Prefeitura tem que proporcionar condições e via iluminada para atender esses estudantes. A Vereadora Joce 

Canto, em aparte relatou muitas alunas que voltam sozinhas para casa, havendo questão de assédio, entendendo 

importante a fala do orador quanto à melhoria da iluminação nas áreas adjacentes às universidades. VEREADOR 

PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para fazer menção à Moção de Apelo nº 230/22, de sua lavra, dirigida à Senhora 

Prefeita, solicitando que realize estudos para viabilizar um trabalho em conjunto entre as secretarias de 

Infraestrutura e Planejamento; Saúde; Assistência Social; Cidadania e Segurança Pública; Indústria, Comércio e 

Qualificação Profissional para realizar atendimento a pessoa vulnerável no momento em que esta chegue ao 

Município, além de estender esse trabalho conjunto às pessoas em situação de rua, propondo que se esgotem 

todas as possibilidades do Poder Público, instituições, igrejas para que realmente sejam retiradas das ruas. 

Relatou que semana passada foi abordada pessoa que estava com mandato de prisão, lembrando que comentou 

sobre adotar tolerância zero, quando a pessoa chegasse na Rodoviária, vindo de outras regiões, que sejam já 

identificadas e as com mandato de prisão encaminhadas para os órgãos competentes. Registrou ainda o fato de 

muitas pessoas morando nas ruas possuírem qualificação profissional, havendo razões e causas por traz para que 

estejam na situação em que se encontram. Colocou-se à disposição para acompanhar essas pessoas. Também 

comentou a respeito da Moção de Apelo nº 226/22, de diversos vereadores, solicitando a Senhora Prefeita, a 

disponibilização de um veículo para que o Centro de Atendimento da Criança possa realizar o transporte de 

pacientes para hospital de referência. Finalizou rebatendo palavras da semana passada, ditas desta Tribuna por 

um de seus pares, instigando pessoas a respeito das igrejas estarem tratando mal, justificando que isso não existe, 

onde não discriminam ninguém, tratando-os com igualdade em Ponta Grossa. Lamentou pelas falas ditas da 

Tribuna, destacando que os pastores e membros das igrejas ensinam o que é certo, e, referente ao pecado, cada 

um vai prestar contas. Disse também que amam e acolhem a todos, falando em nome de todas as igrejas cristãs 

- as portas estão abertas. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Para convidar a todos, em especial as senhoras 

e senhores vereadores para participarem de audiência pública a ser realizada no dia trinta e um de maio às dezoito 

e trinta no Sindicato dos Servidores Municipais de Ponta Grossa, organizadora do evento, com apoio do mandato 

coletivo do PSOL, além dos Vereadores Dr. Erick, Geraldo Stocco e Joce Canto, com o tema saúde pública, em 

especial o processo de terceirização que não ocorre apenas em Ponta Grossa, mas em todo o Brasil, expondo que 

essa segue uma tendência mundial, por sua vez está associada com o processo de flexibilização do trabalho e de 

ataque à legislação trabalhista que se inicia com acesso da ideologia neo liberal já na década de oitenta do século 

passado. Nesse aspecto, disse que a atual administração municipal aponta como a principal saída para um 

verdadeiro caos que a população vive, a terceirização, já tendo sido anunciada nas demandas referentes à UPA 
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SANTANA e especula nos bastidores a das unidades básicas de saúde, indagando: será que este é o caminho? 

Respondendo: Entendo que não, como mandato coletivo, desejando debater com toda a sociedade, reiterando o 

convite para a audiência pública no próximo dia trinta e um de maio, para se buscar uma saída. VEREADOR 

LEANDRO BIANCO: Começou parabenizando ação do Poder Executivo em prol dos moradores de rua, 

retratado através do Portal A Rede, sobre trabalho realizado pela Secretaria da Família, FAZ, Secretaria de 

Cidadania e Segurança Pública, através da Defesa Civil, onde saíram abordando essas pessoas nas noites frias, 

com trinta pessoas recebendo atendimento e apenas cinco se interessaram em ir até o abrigo. Comentou sobre o 

Albergue anunciado pela prefeita em processo para ser implantado na cidade, parabenizando todas as secretarias 

envolvidas nesse trabalho. Falou também sobre projeto 111/22 que protocolou na Casa instituindo no âmbito do 

Município de Ponta Grossa o mês Julho Faixa Preta, para fomentar as artes marciais na cidade, destacando que 

podem ser contempladas em várias vertentes, como forma de exercício físico, onde potencializa o 

desenvolvimento equilibrado de todas as partes do corpo, flexibilidade das articulações, postura correta da coluna 

vertebral, controle da respiração, relaxamento e fortalecimento dos músculos, ajudando no equilíbrio, permitindo 

alcançar disciplina e desenvolver reflexos, sendo eficazes processos de formação moral e impulsionam a 

capacidade física e mental, ajudando a obter domínio próprio, coragem, honra, lealdade, modéstia e bondade. 

Registrou que nos dias de hoje as artes marciais são praticadas como esporte de massa e também no contexto da 

alta competição como esportes olímpicos. Outro assunto, para comentar sobre a fala da Vereadora na última 

sessão que para defender a comunidade LGBTQIA+ agrediu as igrejas, dizendo ser totalmente desnecessário, 

desejando que lhe tragam casos onde essas maltrataram membros dessa comunidade, foram tratados mal ou 

discriminados, destacando que estão abertas para receber e amparar todas as pessoas, independente de sua opção 

sexual ou religião. Chamou atenção dos cristãos quanto à fala da mesma, dizendo que expõe o plano da esquerda 

para o País, que é controlar o que é falado dentro das igrejas, destacando que essas são preparadas para pregar a 

palavra de Deus, sendo uma questão de fé, quem crê obedece e quem não crê, não obedece, o pecado, cada um 

dá conta dos seus. Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado. Falou a respeito do Bloco Cristão, onde tiveram 

reunião e foi definido que a nova líder é a Missionária Adriana, destacando que continua unido nesta Casa, 

debatendo todos os assuntos a serem discutidos, estando apresentando projetos os próximos dias em conjunto e 

continuarão unidos para combater inclusive a intolerância religiosa que viu nos últimos dias. Em aparte, se 

manifestaram o Vereador Léo Farmacêutico, somando junto com o orador quando defendeu a igreja, destacando 

que estão em favor da família, jamais deixarão de receber alguém, jamais farão discriminação de pessoas. Deu 

boas vindas à Missionária Adriana, pedindo a Deus forças para o bloco. Missionária Adriana, agradecendo por 

caminharem juntos, pautando em idéias, objetivos que possam contribuir para com a cidade e com o povo, fará 

de tudo para honrar a liderança. Não havendo mais vereadores inscritos, foi procedida a leitura pelo Vereador 

Pastor Ezequiel Bueno, ocupando a secretaria da sessão, de ofício das lideranças partidárias, com fundamento 

no Art. 143 do Regimento Interno, em comum acordo, indicando os Vereadores Ede Pimentel, Léo 

Farmacêutico, Izaias Salustiano e Vereadoras Joce Canto e Josi do Coletivo para integrarem a Comissão 

Parlamentar de Inquérito que investigará a Companhia Pontagrossense de Serviços - CPS, conforme 

Requerimento nº 178/22, eleito e eleita ainda: o Vereador Izaias Salustiano como Presidente e Vereadora Joce 

Canto como Relatora. O Senhor Presidente agradeceu a presença de Mateus Chociai, novo Presidente do PSB 

local. Em seguida foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 

99/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 

50.000,00, e dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 

Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo 

Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo 

Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Erick, Felipe Passos, 

Dr. Zeca e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 100/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir 

um crédito adicional especial no valor de R$ 71.000,00, e dá outras providências: APROVADO, com votos 

favoráveis dos Vereadores Misionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor 

Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do 

Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores Dr. Erick, Felipe Passos, Dr. Zeca e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 101/22 
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(Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 240.000,00, e 

dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, 

Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias 

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

Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Erick, Felipe Passos, Dr. Zeca e 

Paulo Balansin. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 84/21 (Vereador Felipe Passos), 

promove alterações na Lei nº 13.008, de 30/11/2017, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS, no Município de Ponta Grossa, e dá outras providências: APROVADO, nos termos do Substitutivo Geral 

apresentado pelo autor, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla 

Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton 

da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas 

as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Erick, Felipe Passos, Dr. Zeca e Paulo Balansin. 

PROJETO DE LEI Nº 61/22 (Vereadora Joce Canto), denomina de PASTORA ELAINE FORTES a Rua “H” 

do Loteamento Dona Marly, no Bairro Cará-Cará: APROVADO, nos termos da Emenda de Redação, 

apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, ficando registradas as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores Dr. Erick, Felipe Passos, Dr. Zeca e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 91/22 

(Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 100.000,00, e 

dá outras providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, Celso Cieslak, 

Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias 

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

Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Dr. Erick, Felipe Passos, Dr. Zeca e 

Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 92/22 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo Municipal a receber, 

por doação pura e simples, o imóvel que menciona: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores 

Missionária Adriana, Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe 

Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, 

Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 

Dr. Erick, Felipe Passos, Dr. Zeca e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 112/22 (Vereador Léo Farmacêutico), 

concede Título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao Pastor ARTUR DUARTE DA SILVA: APROVADO, 

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

Pimentel, Pastor Ezequiel Bueno, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce 

Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Dr. Erick, Felipe Passos, Dr. Zeca e Paulo Balansin. EM DISCUSSÃO 

ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 222/22, do Vereador Ede Pimentel; 223/22, do Vereador Dr. Erick; 

224/22, das Vereadoras Joce Canto e Josi do Coletivo; 225/22, do Vereador Dr. Erick; 226/22, dos Vereadores 

Celso Cieslak, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Dr. Erick, Dr. Zeca, Ede Pimentel, Felipe Passos, Filipe Chociai, 

Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, Julio Küller, Leandro 

Bianco, Léo Farmacêutico, Missionária Adriana, Pastor Ezequiel Bueno e Paulo Balansin; 227, 228/22, do 

Vereador Felipe Passos; 229/22, dos Vereadores Celso Cieslak e Ede Pimentel; 230/22, do Vereador Pastor 

Ezequiel Bueno; 231/22, do Vereador Izaias Salustiano; 232/22, do Vereador Jairton da Farmácia e Indicações 

nºs 1212, 1213, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220/22, do Vereador Izaias Salustiano; 1214, 1215/22, da Vereadora 

Josi do Coletivo; 1221, 1223/22, do Vereador Celso Cieslak; 1222, 1230/22, do Vereador Leandro Bianco; 1224, 

1225, 1226, 1227, 1228, 1229/22, da Vereadora Missionária Adriana. Ficam registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores Dr. Erick, Felipe Passos, Dr. Zeca e Paulo Balansin. Concluída a votação da Ordem 

do Dia, se manifestaram durante o PEQUENO EXPEDIENTE: VEREADOR EDE PIMENTEL - Para comentar 

a respeito da UBS de Olarias, dizendo ter hoje mais de cinco ou seis mensagens de pessoas reclamando quanto 

à falta de estrutura que o Posto Madre Josefa tem para atender aquela comunidade, com isso encaminhou 

mensagem à Prefeita, a qual respondeu que quanto a locação de imóvel, a Vigilância Sanitária deverá liberar 

para assinar o contrato e que o mobiliário já está separado para começar a instalação. Registrou que a imobiliária 

demorou para entregar a documentação, mas que já devem assinar o contrato do local para vir a ser a nova UBS 

de Olarias, não sabendo ainda onde irá ser instalada, porém tem que lutar com as ferramentas disponíveis. Nesse 
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sentido, apenas disse à população de Olarias que vem o procurando assim como outros vereadores, que a prefeita 

responde expondo sua preocupação com essa situação, parabenizando a mesma, os moradores necessitam desse 

atendimento, pedindo para que olhe com carinho e estudem para trazer o mais perto de Olarias o referido posto 

de saúde, considerando que muitas das pessoas lá atendidas são idosas. Está brigando e batalhando, 

representando Olarias. O Senhor Presidente comunicou aos Senhores Vereadores, a respeito da audiência pública 

para prestação de contas do primeiro auadrimestre de dois mil e vinte e dois, dos poderes Legislativo, Executivo 

e da Secretaria de Saúde, a ser realizada no Plenário desta Casa, dia trinta e um do mês em curso, a partir das 

quatorze horas. VEREADORA JOSI DO COLETIVO, passando primeiramente a palavra pelo Bloco de 

Oposição à Vereadora Joce Canto, a qual comentou sobre moção elaborada juntamente com a Vereadora Josi do 

Coletivo, sob nº 224/22, solicitando à Senhora Prefeita Municipal que o Programa Leite das Crianças que 

acontece a entrega na Capela Nossa Senhora dos Anjos, Los Angeles, continue sendo entregue, considerando a 

necessidade das mães, tendo previsão que mude para a Vila Isabel, na Boa Vista, na Escola Municipal Eclea dos 

Passos Horn, citando abaixo-assinado solicitando assim que não se mude, destacando que nada tem a ver nesse 

sentido, uma vez que tem que atravessar a rodovia, além da longa distância. Propôs assim a entrega em novo 

ponto, na Escola Municipal Zair Santos Nascimento, localizada naquela região. Josi do Coletivo, retomou a 

palavra citando que a grande maioria são mães que buscam esse alimento, ficando dificultoso fazer esse translado 

até a escola da Vila Izabel, com suas crianças. Seguindo, ainda em nome da oposição, informou que semana 

passada, foi aprovado pela Câmara Federal o ensino domiciliar, cuja modalidade divide opiniões e como mandato 

coletivo manterão contrários a tal medida, dizendo que essa falsa liberdade educacional traz consigo uma série 

de armadilhas a serem consideradas e que devem garantir que tal modalidade não seja aprovada pelo senado ou 

derrubada pelo STF. Colocou que Crianças e adolescentes precisam conviver com as diferenças no ambiente 

escolar para não crescerem intolerantes e com excesso de proteção totalmente nociva à formação de sua 

identidade. Dentro de suas casas seria um ambiente propício para pedófilos, pais, familiares, vizinhos uma 

criança que não tem acesso à escola, de acordo com analista social. Encerrou dizendo que lugar de criança e 

adolescente é na escola. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, 

convocando a próxima para o dia vinte e cinco do mês em curso, informando que a Ordem do Dia estará à 

disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Pastor Ezequiel Bueno, Primeiro Secretário nesta 

oportunidade, supervisionei a redação da presente Ata a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e 

demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em vinte e três de maio de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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