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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 25/05/2022 

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

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA: n/a 

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

MISSIONÁRIA ADRIANA 

(SOLIDARIEDADE) 

  

DANIEL MILLA (PSD)   

DIVO (PSD)   

EDE PIMENTEL (PSB)   

DR. ERICK (PSDB)   

PASTOR EZEQUIEL (AVANTE)   

FELIPE PASSOS (PSDB)   

FILIPE CHOCIAI (PV)   

GERALDO STOCCO (PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO (PSB)    

JAIRTON DA FARMÁCIA (DEM)   

JOCE CANTO (PSC)   

DR. ZECA (PSL)   

JOSI DO COLETIVO (PSOL)   

JULIO KULLER (MDB) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

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. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Comenta que na manhã  de  ontem junto ao Deputado Federal Aliel 

Machado no Colégio Estadual Padre Arnaldo Jensen e destinaram emenda de quarenta mil reais, para a compra 

de equipamento para a escola, parabeniza o deputado por seu comprometimento com a educação, concede parte 

a vereadora Josi do Coletivo (PSOL), agradece em nome de suas colegas trabalhadoras da escola e comenta 

sobre trabalhar sem equipamentos e parabeniza pela emenda, com a palavra novamente o vereador Ede 

Pimentel (PSB), comenta que vem se arrastando a muito tempo, comenta sobre o Posto de Saúde do Olarias, 

comenta que recebeu com munícipes que o questionam sobre o posto, comenta que falou com a prefeita que 

informou que já havia alugado local para o novo posto que ficará próximo do Pronto Socorro, comenta que foi 

questionado sobre a distância, que é muito longe e dificulta o acesso, comenta que entrou em contato com a 

prefeita que se comprometeu que ainda essa semana deve fazer uma coletiva anunciando a construção do novo 

UBS do Olarias, comenta que se for verdade parabeniza a prefeita e comenta que cobrarão a prefeita para que 

a obra saia, comenta que se houver problemas em recursos estarão dispostos a ajudar com suas emendas 

impositivas para que essa UBS seja construída o mais rápido possível, pede para que os vereadores ajudem 

destinando emendas, comenta que a população está sofrendo, que a prefeita disse que fez estudos e que não há 

viabilidade em ser em outro lugar, comenta que gostaria de contar com o apoio dos vereadores para conseguir 

celeridade, concede parte a vereadora Joce Canto (PSC), parabeniza o chamamento em busca de recursos para 

a nova unidade no Olarias, reafirma compromisso para a unidade de saúde, com a palavra novamente o vereador 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=VideoVer&ID=9&tpVideo=1&dtVideo=25/05/2022


 

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

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

Ede Pimentel (PSB), comenta qe tentarão marcar reunião com o secretario ou a prefeita pois a população do 

Olarias quer conversar e quer compromisso, concede parte ao vereador Geraldo Stocco (PSB) que o parabeniza 

pela luta pelo Olarias e comenta saber que foi uma mudança difícil e que muitos não concordam amas esperam 

cerelidade, comenta que todos precisam de agilidade, com a palavra novamente o vereador Ede Pimentel (PSB), 

reforça tentativa de marcar reunião para debater ideias e o compromisso sério. 

VEREADORA JOCE CANTO (PSC): Comenta ter visto uma foto do que era a Unidade Sady Silveira esta 

entulhado dentro de uma sala, que a unidade que demorou para ser construída e era um sonho hoje está 

entulhada dentro de uma sala e é isso que gera a revolta da população, que são mais de dez mil atendimentos 

mensais em Olarias, e por sisos estão trabalhando e estão cobrando que a população tenha atendimento de 

qualidade, agora chega a informação que a unidade será transferida para próximo do posto, que não concorda 

por ser prédio locado, que a prefeitura está vendendo imóveis para economizar, fazendo campanhas publicitaria 

separa pagar o IPTU pois a prefeitura não tem dinheiro e locam imóvel para pôr a unidade, comenta que no 

antigo CAS Central deveria ser o Centro de Atendimento Infantil mas não a ouviram e levaram para o posto 

desassistindo toda a comunidade de Olaria s que já sofreu quatro a cinco anos esperando a construção de seu 

posto enquanto ficavam em um posto provisório, comenta que Olarias sempre é esquecida, seja na saúde ou 

manilhamento e comenta que Olarias está a um minuto do centro então a distância não é desculpa, reforça 

revolta pelos moradores do Olarias por entender a luta e o desespero dessa comunidade, comenta que se soma 

a luta que irão iniciar e comenta que não credita em promessas como aquele do dia 1 de abril sobre abrir o 

atendimento no HUMAI e não abriu, que só acredita na nova unidade quando esta estiver inaugurada e 

entregue, comenta sobre os vereadores fazerem sua parte e destinar as emendas impositivas que devem ser 

cumpridas pela prefeita e que destinarão parte dos recursos para a construção da unidade, reforça insatisfação 

por levar o posto para uma área que é subida e que falta sensibilidade do governo e conversar com a população 

de Olarias, comenta que falta dialogo e sensibilidade do governo municipal, concede parte a vereadora Josi do 

Coletivo (PSOL) comenta que sobre a sensibilidade quem toma as decisões sobre a saúde não utiliza a saúde 

municipal, e o mesmo se aplica a educação e transporte  público, que não é analisado com sensibilidade essa 

questão, comenta que o mandato tambem se solidariza com o pessoal do Olarias e reforça que os moradores e 

vereadores participem da Audiência Pública no dia 31 de maio que trará como tema  a saúde e a terceirização 

da saúde, comenta ser um debate interessante e reforça convite a todos. Com a palavra novamente a vereadora 

Joce Canto (PSC), comenta ser importante essa participação na audiência pois não podem precarizar ainda mais 

a saúde do município. 

VEREADOR GERALDO STOCCO (PSB): Comenta que já fizeram uma moção de apelo aos deputados 

federais do Paraná para que não votem favoravelmente a PEC 206 que quer cobrar mensalidade das 

universidades públicas do país, que o texto da PEC prejudica e afastara as pessoas  da universidade, que o 

ensino público aumento o número de pessoas de baixa renda nas universidades e isso não deve mudar, comenta 

que um dos discursos de quem defende essa PEC é  que a base desse ensino deve ser priorizada, porem defende 

que os dois devem ser priorizados, comenta que são direitos constitucionais que não devem ser optados, por 

isso defende tanto a educação e ficam indignados quando servidores tem que fazer greve na frente da prefeitura, 

e quando na Assembleia Legislativa do Paraná “passaram a  mão”, na educação, que há escolas que  poderiam 

estar funcionando mas não está, pois furtaram dinheiro da educação, comenta que se posiciona na Tribuna para 

a população saber que tem político que se preocupa com a educação. Sobre a saúde comenta que infelizmente 

tem visto nas redes sociais e televisão todos os dias e recebe mensagens da demora na espera da UPA, isso 

acontece por não ter médicos na unidade de saúde, questiona o motivo de cidades menores terem médicos para 

todas as unidades, e o motivo de Ponta Grossa não conseguir contratar, eu parece não querer, que essa gestão 

a mais de um ano e meio não contrata ou chama profissionais, comenta sobre a saúde bucal das famílias entre 

outros tipos de profissionais que não são contratados, questiona sobre a prioridade da saúde de Ponta Grossa, 

comentou que pede uma CPI para investigar a omissão do Poder Público que é crime, que investigarão e 

chegarão a várias conclusões, que convocarão pessoas que trabalharam na saúde e tem fé que a Casa fara sua 

parte, que os vereadores estão cobrando e fiscalizando, que os vereadores estão preocupados com a saúde e 

farão essa CPI pois a falta de diálogo foi enorme, comenta que pedirão essa CPI sobre a omissão do poder 

público sobre a demora na contratação e médicos, sobre a demora das UPAs, comenta que a cidade merece 
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atenção e uma gestão na saúde de qualidade, comenta que os vereadores tem soluções, e que apontam soluções 

mas não foram ouvidos e as medidas estão sendo tomadas e algo precisa ser feito, comenta ser triste ver as 

saúde como está e por isso pedem essa CPI e contam com assinaturas para que a CPI seja aberta, comenta que 

precisam de contratação de pessoal que se duas unidades fecharem para serem reformadas a cidade entra em 

caos e que acha que não é momento de fechar unidades hoje, cometa que pediram tendas para que as pessoas 

não fiquem na chuva e ainda não colocaram, reforça lamentar o descaso com as pessoas de  Ponta Grossa. 

VEREADOR IZAIAS SALUSTIANO (PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR JULIO KULLER (MDB): Ausência Justificada. 

VEREADOR LEANDRO BIANCO (REPUBLICANOS): Declinou a palavra. 

VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO (PV): Declinou a palavra. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL (AVANTE): Ausente. 

VEREADOR FILIPE CHOCIAI (PV): Ausente. 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Declinou a palavra. 

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

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 25/05/2022  -   SESSÃO ORDINÁRIA 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

DO PODER EXECUTIVO 

VETO à Lei nº 14.201, que institui a Campanha de Esclarecimento e Enfrentamento as Drogas no âmbito do 

Município de Ponta Grossa. 

  

PARECER:  CLJR     - Pela admissibilidade do Veto Total 

Votação Nominal – Aprovados – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
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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. 

Votação Nominal – Aprovados – 17 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, 

nesta cidade. 

Votação Nominal – Aprovados – 16 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. 

Votação Nominal – Aprovados – 16 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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Votação Nominal – Aprovados – 17 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. 

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

 

_________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 344/2021: 

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

providências. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CFOF    - Favorável 

                         CAPICTMA  - Favorável, à exceção da Vereadora Josi do Coletivo, a qual  

                                                 opina pela desaprovação da matéria nos termos do Voto em  

                                                 Separado 

Pedido de vistas por 2 dias, pelo vereador Filipe Chociai (PV) (Aprovados – 16 Votos Favoráveis - Votos 

Contrários - Abstenções) 

 

_________________________________________________________________________ 
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DO VEREADOR JOSÉ CARLOS S. RAAD - DR. ZECA 

Projeto de Lei Ordinária nº 39/2022: 

Declara de utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ TIO BARROS (ABC TIO 

BARROS), com sede nesta cidade. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         CECE    - Favorável 

Votação Nominal – Aprovados – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 93/2022: 

Revoga a Lei nº 13.199, de 17/07/2018. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 

Votação Nominal – Aprovados – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 

  

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 94/2022: 

Altera a Lei nº 12.442, de 09/03/2016, conforme especifica. 

  

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade 

                         COSPTTMUA  - Favorável 
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Votação Nominal – Aprovados – 16 Votos Favoráveis - Votos Contrários - Abstenções  

______________________________________________________________________________________________________________ 

  

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

  

MOÇÕES 

  

Nº 233/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à John Elvis Ramalho, parabenizando pelo seu programa ''Clube Rock Light'', na rádio Clube FM. 

  

Nº 234/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

MOÇÃO DE APELO 

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. 

  

Nº 235/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora, pelo trabalho realizado ao longos destes 50 anos da 

Paróquia no Município de Ponta Grossa.  

  

Nº 236/2022 do Vereador IZAIAS SALUSTIANO 

MOÇÃO DE APELO 

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. 
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Nº 237/2022 do Vereador FILIPE CHOCIAI 

MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida à Capela São João Bosco, pelo trabalho realizado ao longos destes 50 anos no Município de Ponta 

Grossa.  

  

Nº 238/2022 do Vereador EDE PIMENTEL, 

MOÇÃO DE APLAUSO 

 

 Em consonância com o disposto nos artigos 115 e 116, do Regimento Interno, requeiro à Mesa Executiva, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja remetida esta MOÇÃO DE APLAUSO 

Dirigida ao cantor ponta-grossense, Márcio José Feliciano. 

  

Nº 239/2022 do Vereador FELIPE PASSOS 

MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 

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. 

  

Nº 240/2022 do Vereador LEANDRO BIANCO 

MOÇÃO DE APELO 

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 às noites de frio dos últimos dias. 

Total de Moções Aprovadas – 8 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 2 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 1 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 2 
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Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANOS) - 1 

  

INDICAÇÕES 

  

Nº 1231/2022 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 “Operação Tapa Buraco” na Rua 

Londrina- Bairro Nova Rússia, nesta cidade. 

  

Nº 1232/2022 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 reparo com patrolamento e colocação 

de fresado na Rua Borrazópolis- Bairro Nova Rússia, nesta cidade. 

  

Nº 1233/2022 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 o alargamento da Rua Ciro de Lima 

Garcia, Vila Estrela, onde está situado o Núcleo Regional de Educação.  

  

Nº 1234/2022 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 vaga de estacionamento rápido, com 

placa "pisca alerta - 15min",  na Rua Ciro de Lima Garcia, Vila Estrela, em frente ao Núcleo Regional de 

Educação.  
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Nº 1235/2022 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 vistoria, avaliação e execução de 

desinsetização se necessário, por orgão e/ou profissionais competentes, em entradas de galerias de águas 

pluviais existentes na Rua Paulo Nadal Junior, esta situada no Jardim Boreal. 

  

Nº 1236/2022 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 

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

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

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

determine que sejam realizadas medidas necessárias visando readequar a via e dar maior fluidez ao trânsito na 

Rua Operários, visto que a via citada possui duas faixas e em certo ponto estas se afunilam em uma só; a 

remoção de vagas de estacionamento em duas quadras na Rua Operários, entre os números 291 até 153, Olarias, 

é uma medida que pode ser aplicada nessa situação.  

  

Nº 1237/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção da pavimentação 

asfáltica  em toda extensão da Avenida Antares, Bairro  Colônia Dona Luiza. 

  

  

  

Nº 1238/2022 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA 

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

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

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando  a implantação de semáforo no 

cruzamento das Ruas  Comendador Miró com Rua Visconde de Nacar. 

  

Nº 1239/2022 do Vereador EDE PIMENTEL 

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

Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal , para que Sua Excelência determine aos 
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departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de uma lombada ou mais, 

na Rua Cirema Becker em frente ao nº636 , Shangrilá, Bairro Contorno, nesta cidade. 

  

Nº 1240/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

competentes da municipalidade, providências objetivando para que sejam feitos estudos para instalação de uma 

lombada na Rua Jaboticabeira, trecho compreendido entre as ruas Cerejeira e Erveira, Santa Paula, Bairro 

Contorno. 

  

Nº 1241/2022 do Vereador DR. ERICK 

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

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

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

e tampa do bueiro da Rua Dimas Rudek Potoski, Neves. 

Total de Indicações Aprovadas – 11 

Vereador Celso Cieslak (PRTB) - 2 

Vereadora Josi do Coletivo (PSOL) - 2 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 3 

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 2 

______________________________________________________________________________________________________________ 

DIRETORIA DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 24 de maio de 2.022. 

  

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                    Ver. Dr. ERICK 

                 Presidente                                                 1º Secretário 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Comenta que o Bloco Cristão estará 

protocolando projeto de lei sobre a obrigatoriedade de instalação de fraldários públicos, para que possam atender 

suas crianças, destinados também para pessoas com deficiência, cometa que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente prevê a saúde dos infantes e assim o fraldário é um local de cuidado, higienizado, destaca que esses 

ambientes devem ser preparados em lugares públicos, que irão protocolar esse projeto e pede analise e aprovação, 

como presidente da Comissão de Educação e Cultura comenta que visitou a Vila Romana pois foi inaugurado o 

Centro de Educação Municipal Infantil, comenta  que ficou contente com que viu, com crianças cantando em 

inglês em um projeto municipal e cada  mãe se alegrando por receber uma estrutura bonita, comenta que recebeu 

notícia da prefeita com todos os lugares que serão asfaltado, reforça estar contente por poder estar junto, 

parabeniza a secretaria e a prefeita e comenta que Ponta Grossa é uma grande casa com vários setores que 

precisam ser cuidados, comenta que cuidara para que todos os projetos se tornem realidade e que quando há 

coisas boas devem aplaudir, concede parte ao vereador Felipe Passos (PSDB), parabeniza a vereadora pelo 

projeto citado e comenta sobre a importância para mães e pais que serão beneficiados e precisam desses locais, 

comenta que é uma parceria público privada que poderá ser realizada. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Comunica que o mandato coletivo acaba de fazer um 

requerimento a prefeita solicitando saber por que razões as obras de reforma da unidade de saúde da Vila Real 

que são objeto de emenda impositiva não constam no rol de 15 postos de saúde que serão construídos e 

reformados na região, comenta que também deseja saber qual o cronograma para a referida obra no exercício 

fiscal e que essas informações são importantes para a função fiscalizadora da Casa. 

VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Comenta que como lider do Partido Verde hoje na Câmara 

Municipal agradece os trabalhos do Deputado Federal Aliel Machado, que desde o início do mandato a cidade 

de Ponta Grossa tem ganho recursos para segurança, as universidades públicas e o esporte tem sido olhado, 

diversas escolas tambem, que é o deputado que mais trás recursos para a cidade, reforça gratidão ao deputado. 

Comenta que a partir de hoje passara nos gabinetes conversando e coletando assinaturas para a CPI da saúde que 

ainda tem fé que as CPIs da Casa irão funcionar e não acabarão com um destino ruim. 

VEREADOR EDE PIMENTEL (PSB): Concede a palavra ao vereador Izaias Salustiano (PSB), comenta que 

hoje se comemora o Dia da Industria, dia importante para a cidade que tem o maior PIB industrial do interior do 

Paraná, comenta ficar muito contente de ver que o secretário de planejamento publicou recentemente o edital 

7/2022 contemplando obras no distrito industrial Sirius Martins, com o valor de dezoito milhões de reais, destaca 

que quatorze milhões de reais de empréstimos recurso do FINISA e dois milhões encaminhados pelo deputado 

estadual Plauto Miró e  contra partida do município de dois milhões, comenta que a uns dois anos atras 

inauguraram o acesso alternativo, que é muito importante para os trabalhadores se deslocar, fruto de recurso de 

quatro milhões de reais encaminhados pelo deputado estadual Plauto Miró, comenta que o recurso é necessario 

para que dê condições para aquele importante distritos, comenta sobre os recursos encaminhados pelo deputado 

federal Aliel Machado que possibilitou entregar para colégios em Ponta Grossa, recursos importante para que os 

colégios comprem equipamentos necessários para a estrutura do colégio, agradece ao deputado Aliel Machado 

pela sensibilidade. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM: 

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

ATA DA CENTÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 

REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (XVII 

LEGISLATURA). 

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

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

secretariado pelos Vereadores Dr. Erick - Primeiro Secretário e Pastor Ezequiel Bueno - Segundo Secretário, 

fazendo ainda parte da Mesa os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad “Dr. Zeca” - 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=25/05/2022&tpReuniao=1&dsVerbete=
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Terceiro Secretário, com as ausências justificadas, dos Vereadores Julio Küller e Paulo Balansin, se fazendo 

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

Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Josi do Coletivo, 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, a qual foi aprovada sem restrições. Em seguida foi procedida a leitura, 

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

DA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Mensagem nº 56/22 (Projeto de Lei nº 143/22), autoriza o Poder 

Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 52.217,88, e dá outras providências. Mensagem nº 

57/22 (Projeto de Lei nº 144/22), altera a Lei nº 9.796, de 08/12/2008. Of. nº 969/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 181/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1001/22-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 176/22, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 1010/22-GP, solicitando a devolução 

do Projeto de Emenda à LOM nº 04/21, apenso à Mensagem nº 88/21, objetivando novos estudos. Colocado em 

discussão e votação, foi aprovado o teor do referido ofício. Of. nº 1012/22-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 179/22, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1015/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 180/22, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1022/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 177/22, de autoria 

da Vereadora Joce Canto. Of. nº 1039/22-GP, em atendimento ao Requerimento nº 182/22, de autoria da 

Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 855/22-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 157/22, de autoria do 

Vereador Leandro Bianco. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Projeto de Lei nº 141/22, institui a política de 

inclusão das mulheres vítimas de violência doméstica no mercado de trabalho. Projeto de Lei nº 142/22, institui 

o selo municipal “Empresa Amiga da Mulher Pontagrossense”, destinado a estimular boas práticas empresariais 

para coibir e prevenir a violência domêstica e familiar contra a mulher, bem como a fomentar liderança 

corporativa de alto nível para a igualdade de gênero, assistindo as mulheres que sejam vítimas de violência 

doméstica. DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO - Projeto de Lei nº 145/22, concede Título de 

Cidadão Honorário de Ponta Grossa ao PASTOR ELIAS CLEMENTINO DA SILVA. DO VEREADOR 

PAULO BALANSIN - Requerimento nº 210/22, solicitando para que seja justificada a sua ausência na presente 

sessão (25/05/2022), por assuntos pessoais. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO 

VEREADOR JULIO KÜLLER - Requerimento nº 211/22, solicitando para que seja justificada a sua ausência 

na presente sessão (25/05/2022), por compromissos parlamentares na Assembleia Legislativa do Paraná. 

Colocado o mesmo em discussão e votação, foi aprovado. 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. DO VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Aplauso nº 242/22, dirigida a Carlos 

Pylypiec, o “Carlão”, Mestre de Muay Thai pela importante relevância nas artes marciais em Ponta Grossa. 

Moção de Aplauso nº 243/22, dirigida a Sideval Pinheiro, Mestre de Muay Thai, professor de Jiu Jitsu e professor 

de ação pelo relevante trabalho nas artes marciais em Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 244/22, dirigida ao 

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

FILIPE CHOCIAI - Moção de Aplauso nº 245/22, dirigida à Senhora Talita Oliveira e Senhora Gabriela Costa, 

pela conquista (em dupla) da medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista. DO 

VEREADOR LEANDRO BIANCO - Moção de Aplauso nº 246/22, dirigida ao Mestre Carlos Ernesto Rodrigues 

Lima pelo relevante trabalho nas Artes Marciais em Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 247/22, dirigida a 

Carlos Gravina pelo relevante trabalho desenvolvido através das Artes Marciais em nosso município. DO 

VEREADOR DR. ERICK - Moção de Aplauso nº 248/22, a ser encaminhada a empresa AP Winner, indústria 

de Ponta Grossa, que fornece aos clientes a melhor tecnologia presente hoje na indústria de produtos químicos e 

envases. Finda a leitura do Expediente, o Senhor Presidente agradeceu e deu boas vindas ao Vereador Cesar 

Batatinha de Irati em visita à Casa. Vereador Divo, em questão de ordem também desejou boas vindas ao 

Vereador Batatinha, integrante de seu partido, PSD. Ainda em questão de ordem, se manifestou a Vereadora Josi 

do Coletivo, propondo um minuto de silêncio em prol do falecimento de Aguinaldo Cavalheiro de Almeida 

“Guiga”, Professor de Filosofia, militante do PSOL que foi agredido no mês de março, vindo a falecer nesta 

data, sem haver indícios de quem cometeu essa covardia. O Senhor Presidente acatou a solicitação feita pela 

mesma, concedendo um minuto de silêncio em homenagem póstuma, para conforto dos familiares e amigos. 

Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, se manifestaram: VEREADOR EDE PIMENTEL - Para 
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tecer comentários, dizendo que na manhã do dia anterior, junto com o Deputado Federal Aliel Machado 

estiveram no Colégio Estadual Padre Arnaldo Jansen, onde foi destinada emenda no valor de quarenta mil reais, 

a pedido de seu mandato, para compra de equipamentos, parabenizando ao mesmo, nesta ocasião pelo 

comprometimento com a educação. Utilizaram de Aparte os Vereadores Josi do Coletivo, em nome de suas 

colegas e colegas que trabalham no Colégio Arnaldo Jansen, inclusive à Diretora, agradeceu dizendo que 

somente compreende o que é trabalhar sem equipamentos e subsídios pedagógicos quem está à frente da 

educação, externando seus parabéns pelo encaminhamento da emenda, solicitando inserir na lista, para ser 

contemplada também o Colégio Ana Divanir Borato. Em outro tópico, Vereador Ede Pimentel discorreu a 

respeito do Posto de Saúde - UBS de Olarias, dizendo haver recebido munícipes que reivindicam pelo mesmo. 

Conversou com a prefeita municipal, a qual disse já ter local alugado para instalar aquela UBS, próximo ao 

Pronto Socorro, na Rua Quatorze de Julho, de maneira provisória. Colocou nessa questão as reclamações da 

população quanto ao mesmo se situar longe, considerando a dificuldade de acesso por idosos e pessoas 

portadoras de deficiências, tendo novamente entrado em contato com a mandatária municipal a qual deixou 

compromisso que ainda essa semana fará coletiva de imprensa anunciando a nova UBS DE OLARIAS. Destacou 

assim que terão vereadores desta Casa que estarão cobrando todo o dia para que essa obra se torne realidade. 

Informou ainda que em conversa com a Vereadora Joce Canto, se houver dificuldades a respeito de recursos, 

farão emendas impositivas, chamando aos vereadores a ajudar nesse sentido, também com apoio da população 

de Olarias para sempre estar cobrando. Em aparte, a Vereadora Joce Canto parabenizou o orador por fazer esse 

chamamento em relação aos recursos para se construir nova UBS em Olarias, reafirmando seu compromisso 

com toda a comunidade, onde fará destinação de suas emendas assim que necessário, conforme disponibilizou 

para com o Posto do Parque dos Sabiás. Retomando, Ede Pimentel informou tentará agendar reunião com o 

Secretário ou a Prefeita, considerando que a população de Olarias deseja que lhe escute. Também em aparte 

Vereador Geraldo Stocco o parabenizou pela luta em prol da população de Olarias, esperando celeridade, e que 

esta Casa se atente a isso. VEREADORA JOCE CANTO: Também discorreu a respeito da UBS SADY 

SILVEIRA, dizendo que circulou foto nas redes sociais, estando todo seu imobiliário entulhado dentro de uma 

sala, o qual demorou quatro anos para ser construído diante de tantas promessas feitas, sendo isso que causa 

revolta à população, onde são mais de dez mil atendimentos mensais àquela comunidade. Agora chega 

informação que a unidade será transferida para as proximidades do Pronto Socorro, não concordando com a 

medida, considerando ser prédio locado, enquanto muito se fala em termos de economizar recursos públicos, 

estando, a administração municipal, vendendo imóveis nesse sentido, realizando campanhas publicitárias, 

visando que a população pague IPTU. Lembrou da existência do antigo CAS CENTRAL onde deveria ter sido 

instalado o Centro de Atendimento Infantil, porém não foi ouvida, levando esse centro para o SADY SILVEIRA, 

deixando desassistida toda uma comunidade que já sofreu por quatro a cinco anos esperando a construção, 

enquanto ficava em um posto provisório em um barracão, frisando que a região de Olarias sempre foi esquecida 

pelo Poder Público. Somou-se ao Vereador Ede Pimentel nessa luta, dizendo n não acreditar em promessas, 

lembrando da que foi feita no dia primeiro de abril, que iria ser aberto o Pronto Atendimento no HUMAI, não 

tendo sido cumprida. Acredita assim nessa nova unidade, quando tiver sido inaugurada e entregue para a 

população, porém farão sua parte, destinando emendas impositivas. Em aparte, a  Vereadora Josi do Coletivo 

disse que a deixa angustiada o fato de quem toma decisões acerca da saúde não a utiliza assim também quem 

toma decisões em prol da educação, transporte público, não sendo analisadas essas questões com sensibilidade. 

Como mandato coletivo se solidarizou com a população de Olarias, reforçando para que participem junto com 

os vereadores presentes, da audiência pública dia trinta e um de maio às dezoito e trinta horas, no Sindicato dos 

servidores que trará como tema a saúde e a terceirização dessa pasta. VEREADOR GERALDO STOCCO: 

Cumprimentou especialmente o Vereador Cesar Batatinha, acompanhado de sua Assessora Angélica, destacando 

seu trabalho realizado em prol da população de Irati. Tratou a respeito da educação, onde informou haver 

realizado moção de apelo aos deputados federais do Paraná, para que não votem favoravelmente à PEC 206, que 

quer cobrar mensalidade das universidades públicas do País inteiro, dizendo que seu texto prejudica as pessoas 

da forma como querem aprovar, pelo fato que irá afastar as pessoas da universidade. Disse que ensino público 

como SISU, ENEM, FIES aumentou a porcentagem de pessoas com baixa renda na universidade pública, isso 

não pode mudar. Tem que incentivar a base, e um dos discursos de pessoas que defendem essa PEC é que a essa 
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precisa ser priorizada, entendendo que devem sim ser priorizadas as duas partes, assim fornecerão educação de 

qualidade, sendo direitos constitucionais que devem ser resguardados e valorizados. Sobre a saúde, lamentou o 

fato, dizendo que infelizmente tem ouvido isso de tempo, visto nas redes sociais, televisão, todos os dias nos 

últimos meses, nos últimos semestres, quanto a pessoas esperando horas e horas por atendimento nas UPAS. 

Comentou que não tem médicos, dentistas, enfermeiros nas UBS, indagando os motivos das cidades menores de 

Ponta Grossa ter esses profissionais nas unidades de saúde, destacando que a UEPG consegue contratar médicos 

para o Hospital Regional e a prefeitura municipal não consegue, parecendo que não quer tomar essa providência. 

Lembrou que essa gestão não contrata esses profissionais a mais de um ano e meio e não chama, assim também 

com outros profissionais da saúde. Comunicou que nesta data estará pedindo uma CPI, estando apondo sua 

assinatura, para investigar a omissão do Poder Público em termos de saúde, assim também a respeito da política 

adotada nessa questão no município, assim deseja chegar a várias conclusões, convocando pessoas que 

trabalharam no setor de saúde, tendo esperança que esta Casa fará sua parte. Não havendo mais vereadores 

interessados em se manifestar, passou-se à deliberação da ORDEM DO DIA - EM DISCUSSÃO ÚNICA - 

VETO À LEI Nº 14.201 (Poder Executivo), que institui a Campanha de Esclarecimento e Enfrentamento as 

Drogas no âmbito do Município de Ponta Grossa: MANTIDO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária 

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

Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Leandro 

Bianco e Léo Farmacêutico. Foi aprovada a solicitação verbal do Vereador Dr. Erick, ficando justificada a sua 

ausência na votação do referido projeto. Ficam ainda registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Julio Küller e Paulo Balansin. EM SEGUNDA 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, 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, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam registradas as 

ausências justificadas das votações dos Vereadores Julio Küller 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, nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Julio Küller 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, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Flipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias 

Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Foi aprovada a 

solicitação verbal da Vereadora Josi do Coletivo, ficando justificada sua ausência na votação do referido projeto. 

Ficam ainda registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Julio Küller 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, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe 

Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do 

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

Vereadores Julio Küller 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, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, 

Jairton da Farmácia, Joce Canto, Dr. Zeca, Josi do Coletivo, Leandro Bianco e Léo Farmacêutico. Ficam 

registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Julio Küller e Paulo Balansin. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 344/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel 

localizado no Distrito Industrial Prefeito Cyro Martins, e dá outras providências: RETIRADO PARA VISTAS, 

POR DOIS DIAS, a pedido do Vereador Filipe Chociai. PROJETO DE LEI Nº 39/22 (Vereador José Carlos S. 

Raad - Dr. Zeca), declara de utilidade pública municipal a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CRISTÃ TIO 
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BARROS (ABC TIO BARROS), com sede nesta cidade: APROVADO, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Julio Küller e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 93/22 (Poder 

Executivo), revoga a Lei nº 13.199, de 17/07/2018: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas 

das votações dos Vereadores Julio Küller e Paulo Balansin. PROJETO DE LEI Nº 94/22 (Poder Executivo), 

altera a Lei nº 12.442, de 09/03/2016, conforme especifica: APROVADO, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Julio Küller e Paulo Balansin. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram 

APROVADAS: Moções nºs 233, 238/22, do Vereador Ede Pimentel; 234/22, da Vereadora Missionária Adriana; 

235, 237/22, do Vereador Filipe Chociai; 236/22, do Vereador Izaias Salustiano; 239/22, do Vereador Felipe 

Passos; 240/22, do Vereador Leandro Bianco e Indicações nºs 131, 132/22, do Vereador Celso Cieslak; 1233, 

1234/22, da Vereadora Josi do Coletivo; 1235, 1237, 1238/22, da Vereadora Missionária Adriana; 1236/22, do 

Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 1239/22, do Vereador Ede Pimentel; 1240, 1241/22, do Vereador Dr. Erick. 

Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Julio Küller e Paulo Balansin. Finda a 

votação da Ordem do Dia, o Vereador Izaias Salustiano convocou os membros da CPI instalada através do 

Requerimento nº 178/22, para reunião na Sala das Comissões, na próxima terça-feira às quatorze horas. 

Manifestaram-se durante o PEQUENO EXPEDIENTE, os Vereadores MISSIONÁRIA DRIANA, para informar 

que o Bloco Cristão estará protocolando projeto de lei, sobre a obrigatoriedade de instalação de fraldários 

públicos no âmbito do Município de Ponta Grossa, através de solicitações de mães e mulheres, destinado ainda 

a pessoas com deficiência, com espaço destinado à esse atendimento, ressaltando que o Estatuto da Criança e do 

Adolescente prevê a proteção da saúde dos infantes. Destacou que esses ambientes devem ser preparados 

também em lugares públicos, onde solicitou desde já análise e aprovação dos demais pares. Também como 

presidente da Comissão de Educação e Cultura, disse que visitou a Vila Romana, Periquitos, onde foi inaugurado 

o CMEI Vivaldo Sassi, quando uma de suas funções nesta Casa é fiscalizar e estar junta a projetos como esse, 

ficando contente ao ter presenciado crianças de cinco e seis anos cantando em inglês em projeto municipal, tendo 

ficado feliz por esse acesso. Recebeu lá notícia com a prefeita apresentando croqui de todas as ruas daquela vila 

que receberão asfalto, destacando demanda de seu gabinete. Parabenizou a Secretária de Educação e Prefeita 

Elizabeth Schmidt. Também se manifestou nesse horário o Vereador Felipe Passos, parabenizando-a por ter 

encontrado no projeto citado, da instalação de fraldários a importância principalmente para as mães que estarão 

sendo beneficiadas, que precisam desses locais para trocar seus filhos até dez anos de idade e até deficientes. 

Comentou um dos artigos que poderá ser realizada parceria público privada - PPP. VEREADORA JOSI DO 

COLETIVO: Para comunicar que, como mandato coletivo, acabaram de elaborar requerimento à Senhora 

Prefeita, solicitando as razões pelas quais as obras de reforma da Unidade de Saúde Ravier Sevas Arzabe da Vila 

Real, que são objeto de emenda impositiva ao orçamento aprovado por esta Casa, não consta no rol de quinze 

postos de saúde que serão construídos ou reformados pela atual administração e que foram amplamente 

divulgados na imprensa e em reunião com a mesma e vereadores. Também deseja saber qual é o cronograma 

para realização da referida obra no presente exercício fiscal, lembrando que tais informações são indispensáveis, 

conforme preceitua o Art. 31 da CF, para que esta Casa exerça sua função fiscalizadora. VEREADOR 

GERALDO STOCCO: Como líder do PV nesta Casa, agradeceu e valorizou os trabalhos do Deputado Federal 

Aliel Machado, desde o início do mandato, citando que a cidade tem ganho recursos para segurança, as 

universidades públicas tem sido olhadas, o esporte tem sido contemplado, assim como escolas estaduais, além 

de asfalto para Ponta Grossa, sendo o deputado hoje que mais traz recursos para a cidade, por muito tempo tendo 

sido o único desse mandato representando o Município e região na Câmara dos Deputados Federais. Manifestou 

assim sua gratidão ao mesmo e por fazer também parte da Bancada do Partido Verde. Estará a partir de hoje 

passando nos gabinetes para conversar e colher assinaturas à CPI da Saúde, tendo fé que CPIS nesta Casa irão 

funcionar, não acabando com destinos ruins e inesperados. VEREADOR EDE PIMENTEL, passando ao 

Vereador Izaias Salustiano, o qual destacou que nesta data se comemora o Dia da Indústria, considerando 

importante para a cidade que tem o maior PIB INDUSTRIAL do interior do Paraná, respondendo por cerca de 

trinta por cento de todo o Produto Interno Bruto, com todas as riquezas geradas no Município de Ponta Grossa, 

ficando muito contente em ver que o Secretário de Planejamento publicou recentemente o Edital nº 07/22, 

contemplando obras de pavimentação no Distrito Industrial Cyro Martins, no valor de dezoito milhões de reais. 

Destacou que os recursos são oriundos da fonte 629, 14 milhões de reais, de empréstimo junto a CEF, do FINISA 
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e também os dois milhões de reais encaminhados pelo Deputado Plauto Miró Guimarães para essas obras, com 

contrapartida do Município de dois milhões e duzentos mil reais. Lembrou que dois anos atrás foi inaugurado o 

acesso alternativo, ligando o a Avenida Pedro Wosgrau ao Distrito Industrial, recursos da ordem de quatro 

milhões de reais igualmente encaminhados pelo Deputado Estadual Plauto Miró Guimarães. Destacou ainda os 

recursos encaminhados pelo Deputado Federal Aliel Machado que possibilitou entregar para escolas do 

Município, colégios, onde encaminhou parte para o Colégio Elzira do Santa Paula, onde estará juntamente com 

o mesmo fazendo a entrega ao diretor daquela escola e também parte para o Colégio Epaminondas na 

Palmeirinha e ainda ao colégio do Jardim Los Angeles, onde cada um poderá comprar os equipamentos 

necessários para sua infra-estrutura. Agradeceu ao Deputado Aliel Machado nesse sentido. Não havendo mais 

vereadores inscritos, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia trinta do mês 

em curso, cuja Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do Município, além de estar 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 cinco de maio de dois mil e vinte e dois. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO   __¬¬________________PRESIDENTE 
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