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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINARIA DA CAMARA 10/05/2021 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski V. Oliveira 

INÍCIO DA SESSÃO:  TÉRMINO DA SESSÃO:  

PÚBLICO PRESENTE NAS GALERIAS DA CÂMARA:  

VEREADOR NO PLENÁRIO ENTRADA SAÍDA 

DANIEL MILLA(PSD)   

DIVO(PSD)   

DR. ERICK(PSDB)   

DR. ZECA(PSL) AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

EDE PIMENTEL(PSB)   

FELIPE PASSOS(PSDB)   

FILIPE CHOCIAI(PV)   

GERALDO STOCCO(PSB)   

IZAIAS SALUSTIANO(PSB)   

JAIRTON DA FARMÁCIA(DEM)   

JOCE CANTO(PSC) 

AUSENCIA JUSTIFICADA, 

João Vitor Ferreira Maciel a 

substituiu temporariamente. 

AUSENCIA JUSTIFICADA, 

João Vitor Ferreira Maciel a 

substituiu temporariamente. 

JOSI DO COLETIVO(PSOL)   

JULIO KULLER(MDB) 

AUSENCIA JUSTIFICADA, 

Emerson Luiz Sansana-

Quinzinho Sansana o 

substituiu temporariamente. 

AUSENCIA JUSTIFICADA, 

Emerson Luiz Sansana-

Quinzinho Sansana o substituiu 

temporariamente. 

LEANDRO 

BIANCO(REPUBLICANOS) 

  

LÉO FARMACÊUTICO(PV)   

MISSIONÁRIA 

ADRIANA(SOLIDARIEDADE) 

AUSENCIA JUSTIFICADA AUSENCIA JUSTIFICADA 

PASTOR EZEQUIEL(AVANTE)   

PAULO BALANSIN(PSD)   

VALTÃO(PRTB) 

AUSENCIA JUSTIFICADA- 

AFASTADO DO CARGO 

AUSENCIA JUSTIFICADA – 

AFASTADO DO CARGO 
EMERSON LUIZ SANSANA -

QUINZINHO(MDB) 
 

  

JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL 

(MDB) 

  

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

Municipal de Ponta Grossa. 

 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL(AVANTE): Agradeceu a todos que oraram por ele e seus familiares, 

diz que irá falar sobre medicina ciência e fé, tem muito respeito a medicina, a todos os trabalhadores da área 

da medicina, pois quando necessita, o médico torna-se um grande amigo, diz que é uma pessoa sadia e essa foi 

a fase onde mais tomou remédios, diz precisar dos médicos e pedir bençãos a todos trabalhadores da área da 

saúde. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus, diz que fica pensando no porto de saúde, quando vão a ele 

a fim de encontrar um remédio para sua dor e  não possui remédio e por isso deve ir embora, diz que3 as vezes 
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um remédio é o suficiente para sanar uma dor e as vezes não se tem o remédio, queria dizer que estará passando 

nos ´postos de saúde, pois neles não podem faltar remédio e medico, por que por falta disso pessoas morrem, 

diz que o médico o recomendou a ficar 14 ( quatorze ) dias em casa o que lhe foi terrível por não possuir o 

habito, agora questiona sobre o pai de família que precisa trabalhar mesmo com covid para sustentar a família, 

e com isso resulta na disseminação do vírus, defende que para evitar isto, deve ser possibilitado já desde o 

início cesta básica, vale gás, 150(cento cinquenta)n reais se a pessoa precisa para que esta não precise ir para a 

rua, diz que passou algumas coisas para a prefeita, que estão torcendo pela vacina no entanto esta não está 

avançando tão rápido quanto precisa, diz que todos sabem que ele é policial militar e  desde o início defende a 

família, sempre respeitando a ideologia de todos, sendo pastor a vinte anos, e que sempre cumprirá seu papel 

parlamentar de fazer leis e fiscalizar, lembra da lei maria da penha como grande exemplo de lei que tem 

funcionado, diz ser defensor das mulheres, que possui duas filhas e uma esposa que graças a Deus estão bem, 

diz que por ser pastor a vinte anos seu título de pastor diz que Deus lhe sustentou, e comenta sobre João 3:16, 

diz que as pessoas devem aceitar Jesus para não estar  sozinho nos momentos de  escuridão, diz que pediu a 

espirito santo força e que Deus não faz distinção de religião e que hoje deseja agradecer e dizer que vale apena 

seguir a Deus, também comenta sobre outra passagem da bíblia Êxodo 3:13-14, e diz estar hoje agradecendo a 

Deus e reforça seu carinho pelos médicos e pelas pessoas, diz que podem contar com o apoio dele onde ele 

puder ajudar.  

VEREADOR Dr. ERICK PSDB): Diz ser uma alegria indescritível para o médico quando águem se recupera 

do vírus covid-19, diz que a medicina só vai até certo ponto e a partir deste depende de Deus, que recentemente 

perdeu um familiar próximo por esta doença, familiar de 51 anos sem comorbidades e que deixou duas crianças, 

que recebeu todo tratamento necessário e mesmo assim faleceu, assim como outras centenas de pessoas que se 

vão por culpa do vírus, critica a administração das secretárias da saúde  que segundo o mesmo agiram de forma 

incorreta desde o início da pandemia deixando uma marca de tristeza, diz que como medico sente a maior 

felicidade do mundo ao ver alguém recuperado do covid, diz agradecer a Deus sobre todos aqueles e o Pastor 

Ezequiel que conseguiram se recuperar do vírus. Diz que apresentara a monção de apelo que será discutida na 

próxima seção, onde adicionará as secretarias de clinicas de  saúde na lista de vacinação, diz saber que a 

secretaria municipal de saúde segue de forma rigorosa o protocolo de imunização proposto pelo governo federal 

e estadual, mas recebe muitas solicitações dessas pessoas que trabalham na linha de frente em consultórios e 

clinicas,  diz que ele mesmo dispensou sua secretaria, que ainda trabalha com ele no entanto está trabalhando 

na casa dela, diz receber uma pessoa por vez e que tudo isso é para garantir a segurança de todos, diz que o 

secretariado está na linha de frente pois quando alguém chega não tem como saber se a pessoa possui covid ou 

não antes da consulta, e a secretaria, secretario são os que tem o primeiro contato com o doente, então é muito 

importante que as secretarias sejam vacinadas, também diz que na próxima sessão será feito monção que 

solicita ao secretário de saúde a reabertura imediata da unidade básica  de saúde Antônio Saliba no Borsato, 

pois a população está sofrendo com a unidade fechada, entende que a secretaria de saúde tem feito esforços 

para remanejar pessoas a fim do combate ao covid, mas é muito triste quando o cidadão encontra a porta do 

posto de saúde fechada, diz que mesmo sem medico a unidade de saúde representa o primeiro contato da pessoa  

com o serviço de saúde, então é necessário que esteja aberto, diz ter certeza que a prefeita terá a sensibilidade 

suficiente assim como a mesma já  vem tendo durante seu governo para acatar esse pedido da população, ainda 

diz que apresentará projeto que busca desburocratizar ou minimizar a burocracia de  serviços prestados ao 

cidadão, como por exemplo, buscar diminuir o montante de copias autenticadas que são exigidas do cidadão 

que gera gastos que podem ser evitados, visa a minimização do acumulo de papel gerando ganho na esfera 

ambiental e econômica já que a comunidade não precisa estar imprimindo, copiando, ou autenticando tanta 

coisa. Parabeniza a secretaria de saúde e a prefeita de Ponta Grossa pela excelência na realização de campanha 

pela vacinação da covid 19, dizendo que há excelência na organização. Fornece parte para o vereador Felipe 

Passos(PSDB): Parabeniza o projeto de lei, destaca pontos referentes a saúde, a coleta e transporte de sangue 

antes era feito por pessoas autorizadas, que a coleta de sangue está sendo feita por motoristas de ambulância, 

que não possui curso para função, coletas feitas entre o Hospital da Criança e o UPA Santana, diz que isto está 

errado e que esses motoristas estão recebendo 1.100 reais e que estão com as diárias de 45 (quarenta e cinco) 

reais atrasadas cinco, seis meses e que estão trabalhando desmotivados, e estão recebendo sem a possibilidade 
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de fazer horas extras, pede aos vereadores para que auxiliem essas pessoas nessas questões, diz que estão 

dirigindo sem a MOP o que cria perigo por transportar outros pacientes. Dr. Erick (PSDB) diz ser a parte do 

vereador Felipe Passos (PSDB) muito pertinente e que os profissionais da saúde têm se colocado em situação 

de muito risco frente ao covid-19 e que o transporte de sangue deve ser algo muito bem protocolado, e muito 

bem amarrado em protocolos de segurança tanto pelo bem dos pacientes quanto pelo bem dos profissionais da 

área da saúde. Encerra a fala pedindo a população que continue se cuidando por que  o virus continua mais ativa do 

que nunca e continua agressiva e matando e a única profilaxia é a higienização das mãos, o distanciamento social e o uso 

de mascaras.  

FELIPE PASSOS(PSDB) (QUESTÃO DE ORDEM): Diz que todos os vereadores de Ponta Grossa questionam a 

saúde diz que recebe comentários como se não houvesse prefeitura na cidade, critica o poder executivo. 

VEREADOR EMERSON LUIZ SANSANA(MDB): Fala sobre o problema “crônico” de pessoas formando moradias  

ao redor de rodovias criando um inevitável conflito da população e dos veículos que cornam a cidade, diz que essa pode 

ser a demanda que mais o inspirou a estar na Casa, diz serem as mortes da Souza Naves com número negativo de mortes 

e acidentes por possuir um modelo muito antigo contendo retornos que congestionam a todo momento oferecendo risco 

muito eminente de acidentes além de rodovias abertas para passagem de pedestres, com poucas passarelas, sem faixa de 

ciclistas e pouca iluminação, hoje coloca duas soluções para  este problema, uma sendo o Contorno Norte projeto de 

42km de rodovias novas que seria feita do Trevo do Caetano em confluência com a BR 373 que vem de Foz do Iguaçu e 

da BR 376 que vem do norte do Paraná, sairia em sentido norte passando ao lado da Frísia e da DAF e passaria por áreas 

de preservação ambiental permanente sairia ao lado da empresa Bongue e teria um custo de 1 bilhão de reais, concorda 

que haverá dificuldade na aprovação do projeto por conta das áreas de preservação ambientais permanente diz não ver 

esta solução com bons olhos pois pode trazer impactos muito negativos para as mais de 500 empresas que se formaram 

ao redor dessas  rodovias, que afetara suas vitrines e seu movimento, causado demissões o que seria trágico  para a região, 

diz classificar esta obra como erro urbano, classificado pelo urbanista curitibano Luiz Eduardo Fragomeni, onde diz ser 

uma obra que trará muito prejuízo para a população,  a segunda solução é uma obra mais barata e mais viável e que 

possibilitará a população a segurança que necessita, sugerida pela comissão de segurança, essas obras que já forma 

expostas em duas audiências públicas em 2013 acredita que o vereador Erick(PSDB) e Milla(PSD) estavam presente e 

foi deixado no texto da sexta conferência das cidades, essa comissão foi formada em 2019 por pessoas que viviam na 

região, insatisfeitos com o número de mortes que computou-se naquela época, 75 em 10 anos, diante disso foi feito 

vistoria minuciosa na Souza Naves com a ajuda da Policia Federal, agradece aos inspetores, e faz levantamento de obras 

para conter a sequência de mortes que estava tendo, foi constado cinco pontos críticos de acesso, necessitando 5 

interseções em desnível, 8 passarelas,  fechamento do canteiro central, passeio adequado, iluminação e ciclo faixa para 

Souza Naves, e para a Presidente Kenedy e Senador Carvalho Guimarães, que também são rodovias que cortam a cidade 

apenas passarelas e que a obra de está saindo lá na Treta Pak e já está resolvendo a questão de intercessões em desnível, 

o que pode baratear o custo da obra, com a assinatura do contrato para nova concessão  quer dar um ou dois passos devido 

ao atraso enfrentado na região, que essas obras sejam incluídas nos contratos da próxima concessão, diz estar presente 

na audiência pública frente parlamentar para o pedágio,  e parabeniza a deputada Mabel Canto pelo excelente trabalho, 

ao deputado Romaneio pela condição de audiências pelo Paraná de forma clara, aberta a discussões, essa audiência contou 

com a presença do senador Flavio Arns, do deputado Aliel Machado, deputado Plauto, e muitos líderes do Paraná, 

prefeitos vereadores e muito mais, e foi deixado registrado na reunião a extrema necessidade de obras na região, em 

breve está entregando uma monção de apelo anexado um projeto completo para as rodovias urbanas, obras que não 

passará o valor de 200 (duzentos) milhões de reais, um quinto do valor do contorno norte e podem custar ainda menos e 

impactar na tarifa de forma que quanto mais barata a obra, também será a tarifa, e por fim pede apoio dos vereadores 

nessa monção para que as obras ocorram e resultem em desenvolvimento e prosperidade para a região, diz que não se 

deve cometer o mesmo erro do passado, onde foi assinado um contrato de 25 (vinte e cinco) anos e não contemplava 

obras de segurança e que custou mais de 250 (duzentos e cinquenta) vidas num trecho de rodovia por um erro do passado, 

diz querer consertar isso assinando um contrato que venha a beneficiar a população trazendo segurança e bem estar, 

muitas famílias tem crianças atravessando a rodovia para ir para a escola, o bem mais precioso, pede apoio para atualizar 

algo que está muito atrasado.  

VEREADOR Dr ERICK(PSDB) PEDE QUESTÃO DE ORDEM: Diz que a unidade de saúde Antônio 

Saliba se encontra no Sabia e não no Borsato. 
VEREADOR LEO FARMACEUTICO(PV): Diz vir pelo projeto de lei 21/21 de sua autoria a fim de dar um parecer, 

diz que na constituição federal  no artigo 133 diz que é indispensável  a pratica, admissão de justiça e inviolável nos seus 

atos de manifestação profissional nos limites da lei de advocacia, diz receber muitas reclamações de   pessoas que 

necessitam falar com seus advogados, a maioria diz respeito a pessoas que estão com causa na  justiça a anos, e precisam 
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entrar em contato, diz que sua inspiração foi uma reclamação de uma pessoa que está esperando uma decisão judicial 

para daí entrar com o processo de aposentadoria para enfim recebe-lo, diz que atualmente domina a internet mas tem 

pessoas que não são familiarizadas com as novas tecnologias,  agradece aos profissionais de saúde, diz que esteve no 

UPA Santana e no UPA Santa Paula, e por não o conhecerem fica mais fácil entrar nos locais e no UPA Santana viu a 

grande dificuldade dos profissionais e parabeniza o médico os enfermeiros pelos esforços tremendo que eles fazem 

estando em contato direto com a população, trabalho difícil, e que até atende-lo como alguém que estava precisando, 

ficou observando e viu a grande dificuldade o tempo que demora e o diagnóstico das pessoas, novamente parabenizou os 

profissionais, diz que a saúde está difícil e que poderia estar um pouco melhor. Concede parte para o Vereador Izaias 

Salustiano(PSB): Diz ouvir atentamente as falas dos outros vereadores, o pedido do vereador Divo(PSD) do vereador  

Felipe  Passos(PSDB) e questões referente a diárias dos motoristas, parabeniza pela dedicação de visitar as UPAs para 

checar seu funcionamento mesmo não sendo imunizado, se coloca a disposição para em momento oportuno acompanhar 

o vereador, que recebeu algumas denúncias sobre pessoas do PSS do Hospital da Criança que também se encontram com 

seus salários atrasados a um ou dois  meses, diz  não ter a informação oficial mas que tem recebido estas denúncias e 

hoje quer se somar a vossa excelência para efetuar as visita para saber da realidade diz que entende o momento da 

pandemia e da crise e os valores e despesas são maiores do que antes da pandemia no entanto as pessoas que trabalham 

precisam receber, ainda mais num momento que tem se exigido muito dos profissionais da  saúde é preciso que eles 

sejam atendidos em seus direitos de salário, reforça o convite e o pedido para buscar essa informação oficial para poder 

auxiliar e contribuir a fim de resolver este problema. É concedida parte para o vereador Leandro Bianco: Diz que na 

questão das ambulâncias abordado pelo vereador Felipe Passos(PSDB), diz que em muitas questões o poder executivo e 

a secretaria da saúde devem ser elogiados, como é o caso das vacinações, entretanto nesta situação das ambulâncias deve 

ser revisto urgentemente, diz que a pouco tempo só havia uma ambulância funcionando, mas que Felipe Passos(PSDB) 

disse que outras foram arrumadas, reforça o pedido para que a secretaria de saúde e o executivo revejam essa situação 

das ambulâncias em Ponta Grossa. Novamente com a palavra Leo Farmacêutico(PV): Diz que várias vezes necessitou 

da ambulância, e há uma grande dificuldade no momento, reforça que acredita que os órgãos competentes olharão com 

carinho a situação,  agradece a secretaria de obras que fez vários pedidos para o Itaiacoca e que a máquina está lá 

trabalhando, diz ser algo importante e que a máquina estava quebrada e se passou meses até estar lá de novo, fala ser 

uma população carente e com dificuldades e que devagar chegam lá, fazem as coisas acontecerem. 

VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Declinou a palavra. 

VEREADOR JOÃO FERREIRA MACIEL(MDB): Inicia sobre o transporte público de Ponta Grossa, foi ao terminal 

central para conversar com os usuários e funcionários, no entanto estavam em greve por ordem do sindicado resultado 

do não pagamento de salários dessa classe de trabalhadores, mesmo assim esteve no local fiscalizou e fez em suas redes 

sociais posicionamento em favor da greve, defende que se não há salario não há motivo para trabalhar, ressalta seu apoio 

para todos os trabalhadores da VCG defende opinião pessoal que é o melhor momento para uma interferência do poder 

executivo na VCG, já que segundo o vereador a VCG aparenta não ter interesse de continuar à frente do transporte 

público, e que acredita que dinheiro público não deve ser usado para  pagamentos já que a VCG foi contratada e possui 

obrigatoriedade de pagar todos os funcionários e já que esta segundo vereador não aparenta querer continuar com o 

transporte então que haja essa interferência do poder executivo por um ou dois meses até que se chegue a normalidade, 

ressalva que é usufrui do transporte e conhece as condições dias após dias ônibus e terminais lotados, que tem dinheiro 

entrando e questiona para onde  esse dinheiro está indo, por isso propõe a intervenção no transporte. Concorda com o 

vereador Leo Farmacêutico (PV)e sendo da oposição está para cobrar fiscalizar e agradecer quando as demandas são 

atendidas, como munícipe do Cará-Cará diz que fez pedido para o esgoto que estava a céu aberto perto do aeroporto 

Santana fosse resolvido, a Sanepar fez e resolveu o problema graças a ajuda da deputada Mabel Canto e agradece a 

Sanepar e ao secretário de indústria comercio e qualificação profissional Jose Loureiro que prontamente o recebeu na 
sexta feira nas dependências do aeroporto e demonstrando melhor a situação, reforça a gratidão em nome da população 

do Cará-Cará. 

VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Reforça o problema do impasse com a VCG que dura mais de dois 

meses, sobre a necessidade de enfrentar um ônibus lotado em meio a uma pandemia, quando passa e vê os ônibus lotados 

tem vontade de chorar pela gravidade da  situação, que não vê manifestação da prefeita sobre se vai haver ou não 

intervenção, que a intervenção é importante a comunidade precisa, a situação é dramática, ônibus quem dia normal já é 

complicado, quem dirá numa pandemia ir trabalhar voltar para casa e possivelmente levar o vírus para seu círculo familiar 

e de trabalho, é um problema sério e é necessário de forma que acredita ser unanime a necessidade de uma atitude e que 

defende uma intervenção, que este é o momento de tirar uma impressa que segundo a mesma, não quer trabalhar, que 

não valoriza seus funcionários que estão dois meses sem receber salário, isso é o cumulo do absurdo e não se deve cruzar 

os braços, questiona qual o comportamento da prefeita nesta problemática. Concede parte ao vereador Izaias 

Salustiano(PSB): Diz que acompanhou através da imprensa e noticiário uma situação oficial do judiciário um acordo 
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onde a VCG dizia já ter um valor em caixa que seria complementado com o valor que estava bloqueado na justiça e que 

poderia pagar os salários atrasados até dia 7 de abril e que a juíza não homologou o acordo pois entendeu ser prejudicial 

aos trabalhadores pois já estava vencida a folha de maio diz que viu na mídia vindo do deputado Plauto dizendo que tinha 

conseguido destinar um valor de 2(dois) milhões de reais para o município de Ponta Grossa coma finalidade de fazer o 

repasse desses valores para a VCG a fim de efetuar esse pagamento, defende ser bom o repasse mas não concordam em 

ser feito para a VCG por que no futuro é a população quem pagará a conta, é contrário a qualquer subsidio para VCG e 

que esse repasse não resolverá o problema, pelo contrário criou-se uma expectativa nas pessoas que acreditam que o 

dinheiro vai vir, todavia, não é isto que ocorre, há uma responsabilidade política, a prefeita deve tomar uma atitude certa 

e esse é o momento, que serviço está sendo prestado em pandemia deixando seus trabalhadores sem receber,  se não está 

prestando o serviço há a necessidade de se tomar uma atitude mais enérgica. A palavra volta para Josi do Coletivo 

(PSOL): que concede a palavra para o vereador Ede Pimentel (PSB) que diz estar feio a posição do executivo e que o 

pior são políticos querendo fazer politicagem com a situação, reforça apoio a todos os funcionários da VCG que se 

trabalharam devem receber e pede um posicionamento firme do executivo pois é de sua responsabilidade também, diz 

estar ficando muito feio o que está acontecendo. Vereadora Josi do Coletivo: Diz que aprova, acredita que por 

unanimidade uma monção para que a prefeita intervenha no serviço de transporte, que a prefeita assuma esta 

responsabilidade e também sobre os salários dos trabalhadores pois são dois meses sem salário o que é um absurdo, que 

todo trabalhador consegue se colocar no lugar destas famílias.  No dia 12 de maio será comemorado o dia internacional 

dos enfermeiros, faz apelo para que antes de homenagear os enfermeiros deve-se valorize esses profissionais, que o 

senado está apresentando um projeto de lei que altera a lei 7.498 de 25 de junho de 1986 que institui o piso salarial 

nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, o COFEN concelho federal 

de enfermagem calcula que haverá mais de 2.4 milhões de enfermeiros e auxiliares de enfermagem trabalhando durante 

a pandemia,  que em alguns estados recebem um salário em média inferior a dois salários mínimos, eles merecem os 

aplausos dos prédios e serem valorizados, logico que o senado é âmbito federal, todos os parlamentos precisam fazer este 

debate, inclusive em Ponta Grossa onde tem funcionários comissionados que não possui nível médio ou somente nível 

médio ganhando mais que enfermeiro concursado e com curso superior,  e isto é inadmissível. O problema maior é 

colocar como uma profissão essencial e que em alguns lugares recebe menos de dois salários mínimos, não iria comemora 

e homenagear esses dias  sem antes clamar pela justiça salarial a esses profissionais, deixa em aberto a questão para 

futura discussão, como em uma audiência pública, analisar a questão, são profissionais essenciais, que não basta chamá-

los de heros preocupados com toda a questão da pandemia e não levarem consideração a questão salarial e a dignidade 

desses trabalhadores. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 10/05/2021 - SESSÃO OEDINÁRIA 
 

 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

DO PODER EXECUTIVO 

Veto à Lei nº 13.922, que promove alterações na Lei nº 10.620, de 30/06/2011, que instituiu o Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Ponta Grossa - PRODESI e o Programa de Desenvolvimento das Indústrias de 

Confecções Têxteis - PRODICT, conforme especifica. 
PARECER: CLJR - Pela admissibilidade do Veto Total 
Votação nominal - reprovado – 03 votos favoráveis - 13 votos contrários- 0 abstenções  

_________________________________________________________________________ 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
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DO VEREADOR ANTONIO LAROCA NETO 

Projeto de Lei Ordinária nº 110/2016: 

Denomina de ESTANISLAU TUPICH, a Rua "N" do Loteamento Jorasa Ponta Grossa, situado no Bairro 

Contorno, nesta cidade. 
Retirado para vista.15 votos favoráveis e 1 contrário ao pedido de vista. 

Pastor Ezequiel (AVANTE) pediu um dia de vista 

_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR PASCOAL ADURA 

Projeto de Lei Ordinária nº 125/2016: 

Denomina de AURORA ALVES VIEIRA DA SILVA a Rua nº 02 do Residencial Jardim Royal, no Bairro 

Neves, nesta cidade. 

Votação nominal - Aprovado – 15 votos favoráveis - 01 voto contrário - 0 abstenções  

_________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 293/2020: 

Institui a Semana da Cultura Bruno e Maria Enei. 

Votação nominal - Aprovada – 15 votos favoráveis – 0 votos contrários - 0 abstenções 

_________________________________________________________________________ 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 5/2021: 

Autoria o Poder Executivo Municipal a promover integralização de capital social da Companhia 

Pontagrossense de Serviços - CPS, no valor de seis milhões de reais. 
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 
CFOF - Favorável 
Tirado para vista, 13 votos favoráveis e 3 contrários ao pedido de vista. 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) e vereador Geraldo Stocco(PSB) pediu três dias para vista 

_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO 

Projeto de Lei Ordinária nº 21/2021: 

Estabelece como atividade essencial os serviços prestados por advogados privados e as sociedades de 

advogados em períodos de calamidade pública no Município de Ponta Grossa. 

PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 

COSPTTMUA - Favorável 
  Votação nominal -Aprovado – 13 votos favoráveis – 02 votos contrários - 0 abstenções 

_________________________________________________________________________ 

DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 37/2021: 

Promove alteração na Lei nº 10.519, de 13/04/2011, conforme especifica. 
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 
COSPTTMUA - Favorável 

Votação nominal - Aprovado – 15 votos favoráveis – 0 votos contrários – 0 abstenções 

_________________________________________________________________________ 
DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA 

Projeto de Lei Ordinária nº 65/2021: 

Denomina de Pastora ANA RITA RIBAS SANTOS a Rua 41, do Residencial Jardim Royal, Bairro das Neves, 

nesta cidade. 
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de Redação em apenso 
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COSPTTMUA - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR 
Votação nominal -Aprovada – 15 votos favoráveis - 0 votos contrários – 0 abstenções 

_________________________________________________________________________ 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 

MOÇÕES 

Nº 160/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida a nova diretoria da Associação Reviver de Assistência ao Portador do Vírus HIV, gestão 2021/2023. 

Nº 161/2021 do Vereador JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL 
MOÇÃO DE APLAUSO 

A ser encaminhada ao Senhor MAXUEL DA SILVEIRA ANTUNES após a manifestação do Soberano 

Plenário, tendo em vista os relevantes trabalhos prestados a comunidade ponta-grossense através do Projeto 

Social Criança Feliz PG. 

Nº 162/2021 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, para que seja efetuado estudos técnicos junto ao 2º 

Grupamento de Bombeiros, para promover a volta do efetivo do Destacamento do Corpo de Bombeiros 

localizado no Distrito Industrial Ciro Martins! 

Monções aprovadas – 3 

Vereador Jairtom da Farmácia (DEM) - 1 

Vereador João Vitor Ferreira Maciel (MDB) - 1 

Vereador Izaias Salustiano (PSB) - 1 
 

INDICAÇÕES 

Nº 497/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando realizar o asfaltamento ou pavimentação da rua João Baptista Pedrollo, Parque dos 

Sabiás, nesta cidade. 
Nº 498/2021 do Vereador EDE PIMENTEL: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 

objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Nito Manoel Gutoch, no Cará-cará, nesta cidade. 
Nº 499/2021 do Vereador EDE PIMENTEL: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 

objetivando o patrolamento e cascalhamento na Rua Paranacity no Jardim Progresso, Bairro Cará-cará, nesta 

cidade. 
Nº 500/2021 do Vereador EMERSON LUIZ SANSANA - QUINZINHO SANSANA: Indico à Mesa 

Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento Interno, que 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 manilhamento, patrolamento, 

cascalhamento, fresado ou colocação de asfalto na rua Ernesto Degraf - Chapada, neste Município. 
Nº 501/2021 do Vereador EMERSON LUIZ SANSANA - QUINZINHO SANSANA: Indico à Mesa 

Executiva, com fulcro no artigo 107 do Regimento Interno, que 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 manilhamento, patrolamento, 

cascalhamento, fresado ou colocação de asfalto na rua Olívio Scorsim - Chapada, neste Município. 
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Nº 502/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando realizar o patrolamento, cascalhamento e manutenção das ruas do Jardim Paraíso, 

Uvaranas, nesta cidade. 
Nº 503/2021 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 patrolamento e a pavimentação asfáltica da Rua Paulo Gomes, localizada na Nova 

Rússia, em toda sua extensão. 

Nº 504/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando realizar a limpeza de entulhos jogados no passeio, em frente a residência localizada 

na rua Pedro Secundino Pelissari, n.° 890, Jardim Paraíso, Uvaranas, nesta cidade. 
Nº 505/2021 do Vereador JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua 

o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a revitalização e colocação de lâmpadas no Campo 

de Futebol Santa Bárbara, localizado na Avenida Tocantins, Núcleo Santa Bárbara, Bairro Cará-Cará. 
Nº 506/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando realizar a pintura e sinalização da lombada instalada na rua Assembleia de Deus, n.° 

615, Vila Santa Maria, Colônia Dona Luíza, nesta cidade. 
Nº 507/2021 do Vereador JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: Indico à Mesa Executiva, de acordo com o 

que faculta o artigo 107, do Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Elizabeth Silveira Schmidt, para que determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, a limpeza e manutenção dos bueiros na Rua Adair Cruz Jakinjo - Bairro Cará-

Cará. 
Nº 508/2021 do Vereador JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua 

o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando, manilhamento, patrolamento, cascalhamento, 

fresado ou colocação de asfalto, limpeza das galerias, limpeza e roçada de mato da Rua Ribeiro Couto, Vila 

Santa Bárbara, Bairro Cará-Cará. 
Nº 509/2021 do Vereador JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua 

o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine aos departamentos 

competentes da municipalidade, providências objetivando a colocação de cobertura nos pontos de ônibus do 

Residencial América, localizado no Bairro Chapada. 

Nº 510/2021 do Vereador EDE PIMENTEL: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 

objetivando a colocação de lombada na Rua Odete de Fátima da Silva, em frente ao nº 631, Costa Rica 3, no 

bairro Neves, nesta cidade. 
Nº 511/2021 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, 
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providências objetivando limpeza e corte de mato para o trecho compreendido na Rodovia do Talco, nas 

proximidades das instalações da empresa Calponta. 

Nº 512/2021 da Vereadora MISSIONÁRIA ADRIANA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado á Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 

providências objetivando estudos e aplicação para sinalização vertical e horizontal de advertência e de 

regulamentação para o trecho compreendido na Rodovia do Talco, nas proximidades das instalações da 

empresa Calponta. 
Nº 513/2021 do Vereador DIVO: 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 para que seja feito o concerto da 

cratera que se abriu na rua Jaci Monteiro, esquina com a rua Barreto Menezes em frente ao numero 562 no 

Jardim Atlanta. 
Nº 514/2021 do Vereador FELIPE PASSOS: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da Municipalidade, providências para 

Asfaltamento da via denominada rua Ardósia, no bairro Ouro Verde. 

Nº 515/2021 do Vereador JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua 

o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Vossa Excelência, interceda junto a agência 

local da EBTC- Empresa Brasileira de Correios Telégrafos, no sentido de que seja feita a ampliação dos 

serviços de entrega de correspondências e encomendas para o Residencial América, localizado no Bairro 

Chapada, por parte dos Correios. 
Nº 516/2021 do Vereador EDE PIMENTEL: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art.107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 

objetivando o Patrolamento e Cascalhamento na Rua Venceslau Braz, no bairro Uvaranas, nesta cidade. 

Nº 517/2021 do Vereador DIVO: 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 para que seja feito um 

recapeamento asfaltico na rua Estefano Koza, no Jardim Monte Carlo que fica na esquina da rua Sebastião 

Tramontin. 
Nº 518/2021 do Vereador EDE PIMENTEL: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento 

Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, 

para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências 

objetivando a manutenção das grades e da iluminação do Campo Society que estão caindo na Rua Carlos de 

Carvalho esquina com a Rua Arthur de Almeida Peixoto na Vila São Francisco, Bairro Uvaranas, nesta cidade. 
Nº 519/2021 do Vereador JAIRTON DA FARMACIA: 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 Operação Tapa Buraco na Rua Salvador Mendonça, principalmente em frente ao 

nº 173 Nova Rússia. 
Nº 520/2021 do Vereador GERALDO STOCCO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando 

a limpeza do entorno da Associação de Moradores da Vila Pina, e campo de futebol anexo a mesma. 

Nº 521/2021 do Vereador GERALDO STOCCO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando 
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a limpeza do terreno localizado entre as ruas Professora Myrtis de Almeida Rosas e Rua Paulina Oliveira 

Gomes, no encontro com Rua Arapoti, Jardim Amália. 
Nº 522/2021 do Vereador GERALDO STOCCO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando 

a limpeza e revitalização da praça do Jardim Amália, localizada ao lado do CMEI. 
Nº 523/2021 do Vereador GERALDO STOCCO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 

Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 

Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando 

a limpeza do terreno localizado na Rua Arapoti, entre o Jardim Amália e Vila Pina, no entorno do arroio que 

cruza a região, próximo ao encontro com a Rua José Ribeiro de Matos 
Nº 524/2021 do Vereador JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua 

o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de postes e rede de iluminação pública 

no final da Rua 14 Bis , Bairro Cara Cara. 

Nº 525/2021 do Vereador JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua 

o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a limpeza em toda a extensão da valeta localizada 

na Estação Velha do Cara Cara. 
Nº 526/2021 do Vereador JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua 

o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a cascalhamento, manilhamento , patrolamento e 

limpeza dos bueiros na Rua Cassiano Ricardo Leite no Bairro Cara Cara. 
Nº 527/2021 do Vereador JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua 

o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a cascalhamento, manilhamento , patrolamento e 

limpeza dos bueiros na Rua Jumbo, no Bairro Cara Cara. 

Nº 528/2021 do Vereador JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua 

o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

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

competentes da municipalidade, providências objetivando a instalação de lombadas ou redutores de velocidade 

na Rua Saul Moreira Macedo, no Bairro Cara Cara. 
Nº 529/2021 do Vereador JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: Indico à Mesa Executiva, conforme preceitua 

o art.107 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, após a manifestação do Soberano Plenário, seja 

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

competentes da municipalidade, providências objetivando manutenção asfáltica, manilhamento, cascalhamento 

e patrolamento na Rua Carajás, no Bairro Cara Cara. 
Total de Indicações - 33 

Vereador Leo Farmacêutico (PV) -4 

Vereador Ede Pimentel (PSB)-5 

Vereador Quinzinho Sansana(MDB) - 2  

Vereador Josi do Coletivo (PSOL) - 1 

Vereador João Vitor Ferreira Maciel (MDB)- 11 

Vereador Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) - 2 

Vereador Divo (PSD)-2 

Vereador Felipe Passos (PSDB) - 1 

Vereador Jairtom da Farmácia (DEM)- 1 
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Vereador Geraldo Stocco (PSB) -4 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 07 de maio de 2.021. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. ERICK CAMARGO 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR EMERSON LUIZ SANSANA(MDB): Referente ao transporte coletivo de ponta grossa que está 

beirando o absurdo, essa empresa com mais de 40 anos de história em ponta grossa não ter reserva a fim de pagar 

os funcionários é um absurdo, apela a prefeita para que se acione o jurídico da empresa e reveja o contrato para 

verificar a possibilidade da rescisão desse contrato e a contratação de outra empresa pois não pode o ´povo ficar 

sem transporte coletivo onerando do próprio bolso, quando ao investimento da prefeitura nesta empresa é 

inaceitável, estaria sendo pago duas vezes, através da passagem e dos impostos, tirar de uma empresa que possui 

inúmeros outros assuntos para se resolver. Se solidariza com os funcionários da viação campos gerais e que seja 

resolvido o quanto antes e que a empresa busque credito para fazer o pagamento de seus funcionários, se não 

tiver condição que de o lugar para outra empresa e que a tarifa seja recalculada de forma justa, diz estar 

insatisfeito com esse problema grave que está afetando a população e que a empresa deve tomar logo uma 

providencia ou se retirar. 
VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): Passa a palavra para o vereador Geraldo Stocco(PSB): se posiciona sobre o 

transporte coletivo, que em 2017 acionou a justiça junto com o deputado Aliel Machado mostrando a falta de transparência 

que os gestores da impressa tinham com a cidade de Ponta Grossa, que os funcionários não tem culpa e estão fazendo além 

da sua parte quando trabalham de graça e acha isto muito triste,  a prefeitura não se posiciona, que a mesma deveria 

interferir nisto, cobrar a VCG, que o tribunal de contas auditou a VCG com inúmeros pontos para a Autarquia de Transito 

fiscalizar e que na gestão passada não foi feito nada. Defende que tudo isso é reflexo da falta de fiscalização do poder 

executivo frente a viação Campos Gerais, que em anos passados esta casa se debruçou em planilhas e enviaram um relatório 

final da CPI da viação campos gerais, elencou diversos pontos e nada foi feito, define o ato como omissão e diz ser crime 

e que está estudando sobre a possibilidade de acionar a justiça mais uma vez pois de nada adianta bloquear parte dos 

valores da VCG não conseguir pagar a folha de pagamento. Estudando pedir à justiça a desconsideração da PJ da VCG diz 

estar vendo uma confusão patrimonial, não sabe aonde está indo à arrecadação da linha dos ônibus estão indo para não ter 

dinheiro para pagar salários. Que em Guarapuava existiu uma operação chamada Riquixá que prendeu gente grande do 

transporte coletivo daquela região e que há necessidade de uma operação dessa, pessoas precisam ser presas para que esse 

tipo de situação não aconteça. Parte concedida ao vereador Izaias Salustiano (PSB): Apoia e concorda com o vereador 

Geraldo Stocco(PSB) e que também entende que não é raquitivel que a prefeitura de Ponta Grossa arque com as despesas 

antes de se esgotar todas as vias ordinárias para e buscar recursos nessas empresas, que a confusão patrimonial está bem 

clara no código civil e que permite a desconsideração da pessoa jurídica para entrar no patrimônio dos sócios diretores 

para pagar das despesas salariais, e que recebeu a pouco tempo a notícia que 2,6 milhões que o presidente da AMTT estuda 

a possibilidade de pagar, defende o entendimento que não é o momento e que deve esgotar-se todos os recursos primeiros, 

pois a responsabilidade do município sobre esses valores é subsidiaria,  dê-se esgotar todas as outras possibilidades, que 

se esse dinheiro sair dos cofres públicos, nunca mais retornará aos cofres públicos e ainda continuará com uma qualidade 

ruim de transporte, que não há conveniência pois os recursos estão escassos frente ao número de áreas importantes que 

precisam de investimento, para ajudar uma empresa que possui capital social é milionário. 

VEREADOR Dr. ERICK(PSDB):Concede a palavra para o vereador Felipe Passos(PSDB): Reclama da falta de uma 

piscina adequada para o treinamento da equipe de natação pontagrossensse, que está a quase seis meses as atividades de 

natação paralisadas no município, que em alguns municípios já retornou as atividades e que as competições da 

confederação brasileira de natação já confirmaram que ocorrerão, que desde janeiro vem tomando partido disso não só 

com os pais mas também com o secretário Marcos Rech, é uma das modalidades que mais trás conquistas para o município 
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e que há cinco bolsistas na cidade, que a tendencia é que dobre o número, bolsistas de nível estadual que podem até 

participar em competições olímpicas e este cenário pode ser catastrófico, já que não há treinamento essas pessoas não 

podem receber a bolsa, além desta situação o antigo Guairá está com estruturas difíceis, e pessoas do município, também 

um famoso engenheiro da cidade sem propôs a doar seu serviço para melhorar o cenário e também empresas que se propõe 

a doar materiais mas ainda nada foi feito nos cinco meses nesse processo, foi tentado contato com o exército e corpo de 

bombeiros, que a engenharia não permite a adição de possibilidade de ser térmica mas tirando esta situação os nadadores 

e equipe de triatlo que desejam utilizar da piscina fria mesmo, que todas as verbas parecem estar indo para o covid-19 mas 

não sabe se realmente está acontecendo isso. Que o professor é de Maringá e tem deixado a equipe boa nos índices, e pode 

ser mandado embora. A piscina que estão treinando atualmente é de 12,5 metros e é cedida por um empresário da cidade 

só que isto atrapalha o rendimento já que as provas são em piscinas de 50 metros, e os índices na condição de atletas 

municipais cairá muito, deixa suas condolências por nada ser feito sobre isso. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  

 

https://www.legislador.com.br//LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dt

Reuniao=10/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=  

ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

GROSSA, REALIZADA NO DIA DEZ DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM. (XVIII 

LEGISLATURA) 

          Aos dez dias mês de maio de dois mil e vinte e um, 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 o Vereador 

Filipe Chociai - Vice-Presidente, com as ausências justificadas dos Vereadores 

Missionária Adriana e Dr. Zeca - Terceiro Secretário presentes os Vereadores Divonsir 

Pereira Antunes - Divo, Edelmar Pimentel - Ede Pimentel, Quinzinho Sansana, Felipe 

Passos, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, João Vitor Ferreira Maciel, 

Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Leonilton A. Carneiro - Léo Farmacêutico e Paulo 

Balansin. Ausente ainda sem justificativa o Vereador Walter José de Souza - Valtão. À 

hora regimental, o Senhor Presidente considerou abertos os trabalhos do dia, colocando 

em discussão e votação a Ata da sessão anteriormente realizada, a qual foi aprovada sem 

restrições. Em seguida foi procedida, pelo Vereador Primeiro Secretário, a leitura do 

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

SENHORA PREFEITA MUNICIPAL - Of. nº 361/21-GP, comunicando haver sancionado a 

Lei nº 13.931. Of. nº 397/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.940. Of. nº 

398/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.941. Of. nº 400/21-GP, 

comunicando haver sancionado a Lei nº 13.943. Of. nº 401/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 48/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 402/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 64/21,de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=10/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=10/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
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403/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 42/21, de autoria do Vereador Geraldo 

Stocco. Of. nº 408/21-GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.926. Of. nº 409/21-

GP, comunicando haver sancionado a Lei nº 13.927. Of. nº 414/21-GP, comunicando 

haver sancionado a Lei nº 13.929. Of. nº 424/21-GP, em atendimento ao Requerimento 

nº 36/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 426/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 87/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 433/21-GP, em 

atendimento a Moção de Sugestão Legislativa nº 97/21, de autoria do Vereador Felipe 

Passos. Of. nº 436/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 102/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 438/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 

77/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 441/21-GP, em atendimento a 

Moção de Sugestão Legislativa nº 7/21, de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 

443/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 68/21, de autoria do Vereador Dr. 

Erick. Of. nº 444/21-GP, em atendimento a Moção de Sugestão Legislativa nº 112/21, de 

autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 447/21-GP, em atendimento a Moção de 

Apelo nº 116/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 448/21-GP, em 

atendimento a Moção de Apelo nº 67/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. 

nº 450/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 95/21, de autoria da Vereadora 

Joce Canto. Of. nº 451/21-GP, em atendimento a Moção de Apelo nº 141/21, de autoria 

da Vereadora Joce Canto. Of. nº 493/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 58/21, 

de autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 501/21-GP, e atendimento ao 

Requerimento nº 62/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. Of. nº 510/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 56/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

509/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 57/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 435/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 78/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 428/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 65/21, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 492/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 40/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 434/21-GP, em 

atendimento ao Requerimento nº 93/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

407/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 77/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 411/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 55/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 425/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 74/21, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 427/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 72/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. DO VEREADOR DIVO - 
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Projeto de Lei nº 70/21, promove alterações na Lei nº 10.973, de 23/05/2012, conforme 

menciona. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 71/21, declara a utilidade 

pública municipal a Organização não Governamental VOUGAN (PEQUENO GUERREIRO), 

com sede nesta cidade. Projeto de Lei nº 72/21, institui o "SELO ESTABELECIMENTO 

SEGURO CONTRA O COVID" e dá outras providências. Projeto de Lei nº 73/21, inclui no 

Grupo Prioritário a Vacinação contra a Covid-19 de pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA), no âmbito do Município de Ponta Grossa. Projeto de Lei nº 74/21, promove 

alterações na Lei nº 10.973, de 23/05/2012, que dispõe sobre a Política Municipal de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme 

especifica. Projeto de Lei nº 75/21, institui CAMPANHA VACINA CONTRA A FOME, para 

doação espontânea de Gêneros alimentícios não perecíveis junto ao serviço de vacinação 

contra o COVID - 19. DO VEREADOR FILIPE CHOCIAI - Projeto de Lei nº 76/21, concede 

Título de Cidadão Honorário do Município de Ponta Grossa ao Senhor CARLOS ROBERTO 

MASSA JUNIOR. Projeto de Lei nº 77/21, concede Título de Cidadão Honorário do 

Município de Ponta Grossa ao Senhor HUSSEIN BAKRI. DOS VEREADORES FELIPE PASSOS 

E LEANDRO BIANCO - Projeto de Lei nº 78/21, torna obrigatória a regularização do Código 

de Endereçamento Postal (CEP) para os logradouros do Município de Ponta Grossa e dá 

outras providências. DO VEREADOR LÉO FARMACÊUTICO - Moção de Aplauso nº 163/21, 

dirigida aos funcionários da Sala do Empreendedor, na pessoa de Tônia Mansani, 

Presidente da Agência de Fomento de Ponta Grossa e Coordenadora de Fomento ao 

Empreendedorismo e Inovação da Prefeitura, extensivo a todo o Corpo Funcional ao 

longo de sua existência, pelo trabalho realizado ao longo desses 10 anos de existência, 

auxiliando os empreendedores na árdua e gratificante missão de gerar emprego e renda 

para a população pontagrossenses. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 

164/21, à Exma. Sra. Prefeita Municipal de Ponta Grossa - Elizabeth Silveira Schmidt, para 

que realize medidas administrativas a fim de que sejam dirigidas doses de Vacina contra 

o Covid-19 às secretárias dos médicos, tanto no âmbito público quanto no âmbito 

privado. Moção de Aplauso nº 165/21, a ser encaminhada ao Doutor Magno Zanellato, 

devido aos serviços prestados a comunidade como médico pneumologista e ex-vereador 

da cidade de Ponta Grossa. Moção de Aplauso nº 166/21, a ser encaminhada a 

Professora Rose, ex-vereadora, professora e diretora escolar, devido ao seu trabalho 

realizado em prol da educação e da comunidade de Ponta Grossa. DA VEREADORA 

MISSIONÁRIA ADRIANA - Requerimento nº 116/21, solicitando para que seja justificada 
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sua ausência na presente sessão (10/05/2021) por assuntos particulares. Colocado o 

mesmo em discussão e votação, foi aprovado. DO VEREADOR DR. ZECA - Requerimento 

nº 117/21, solicitando para que seja justificada sua ausência na presente sessão 

(10/05/2021), por assuntos particulares. Colocado o mesmo em discussão e votação, foi 

aprovado. Manifestando-se em questão de ordem, o Vereador Dr. Erick saudou o retorno 

do Vereador Pastor Ezequiel Bueno às atividades, parabenizando pela vitória frente à 

COVID-19, tendo sido reiteradas suas palavras pelo Vereador Divo. Também manifestou-

se em Questão de Ordem, o Vereador Felipe Passos para cobrar agilidade por parte da 

Mesa Executiva, em relação ao IBAN ou outra empresa que será contratada, 

considerando projetos constantes para receber parecer da Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação que necessitam da análise quanto à sua regularidade ou não. 

Anunciada a COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR, se manifestaram: VEREADOR PASTOR 

EZEQUIEL BUENO: Para prestar seus agradecimentos, a Deus e aos demais pares pelas 

orações em prol de sua pessoa e de sua família. Seguindo comentou sobre seu respeito 

aos trabalhadores em geral na área da medicina, pedindo bênçãos aos profissionais da 

saúde. Comentou sobre a situação da fé, dizendo que sem a mesma não é possível 

agradar a Deus, cuja decisão final cabe à ele. Criticou a falta de medicamentos nos postos 

de saúde, comentando ser essencial, assim como médicos, não podendo admitir pessoas 

perecerem por não receberem tratamento, onde tem que lutar nesse sentido. Registrou 

suas considerações ainda a respeito da necessidade do pai de família ficar em casa, se 

acometido da COVID, frente à sua grande responsabilidade em trazer o pão para seus 

filhos, se tornando um disseminador do vírus, sem merecer tal culpa. Irá continuar com 

seu papel de defensor da família e da vida nesta Casa, sempre respeitando a todos e a 

ideologia de cada um. Finalizou agradecendo a Deus pelos momentos que enfrentou 

enquanto estava combalido, por lhe ter concedido graças e saúde. VEREADOR DR. ERICK: 

Para falar da alegria para um médico quando vêem pessoa recuperada por essa doença 

terrível e avassaladora, a COVID-19, a qual não tem como prever como irá se manifestar 

e evoluir, sendo somente por Deus de um ponto em diante. Relatou por experiência 

própria, onde perdeu familiar, seu tio Ederson, sem comorbidades, deixando crianças, o 

qual recebeu todo tratamento que foi possível, com atenção médica, hospitalar, UTI e 

pereceu frente a doença, assim como centenas de outras pessoas estão sendo vítimas 

no país nesse momento, numa administração desastrosa da pandemia por parte do 

Ministério da Saúde, do Governo Federal que teve ramificações nos estados e 
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municípios, deixando essa marca de tristeza. Agradeceu a Deus pela vida do Pastor 

Ezequiel e de cada pessoa que conseguiu vender essa doença. Irá apresentar para 

votação no Plenário, a Moção de Apelo Nº 164/21, que sugere a inclusão de secretárias, 

pessoal de apoio de administração de clínicas e consultórios na fila para receber vacina 

contra a covid, sabendo que a Secretaria Municipal de Saúde segue rigorosamente o 

protocolo de imunização proposto pelos governos federal e do estado, frisando que no 

entanto tem recebido muitas solicitações dessas pessoas. Ainda na área da saúde, irá 

apresentar na próxima sessão, Moção de Apelo que tomou o nº 179/21, que solicita ao 

Senhor Secretário de Saúde a reabertura imediata da Unidade Básica de Saúde Antonio 

Saliba, no Borsato, onde a população está sofrendo, entendendo os esforços da mesma 

para remanejar profissionais a fim de trabalhar no atendimento às vítimas da covid, 

porém disse ser triste quando cidadão encontra a porta da UBS fechada, as quais 

representam o primeiro ponto de contato entre comunidade e serviços de saúde, por 

mais que não tenha o médico no momento, entende existir outros agentes que podem 

auxiliar, orientando, indicando caminhos que o cidadão possa procurar. Também 

apresentará o Projeto 55/21, que dispõe sobre o estatuto da desburocratização, 

semelhante ao que já está correndo na Capital e São Paulo, como em outros municípios 

daquele estado, visando diminuir, minimizar burocracias exigidas pela Prefeitura, para 

serviços a serem prestados ao cidadão, entre outras ações, tais como a apresentação e 

autenticações de cópias de documentos. Parabenizou a Secretaria Municipal de Saúde e 

Prefeita Municipal Elizabeth Schmidt e Secretário de Saúde Rodrigo Manjaboscopela 

excelência na realização da campanha de vacinação da COVID-19, ocorrendo nesta data, 

sendo mais uma ação, com devido cadastramento realizado no domingo todo, 

culminando nesta data com vacinação no Centro de Eventos, Estação Arte e outros 

pontos da cidade. Em aparte, o Vereador Felipe Passos parabenizou o orador pela 

apresentação do Projeto de Lei nº 55/21, objetivando desburocratizar toda a questão de 

tramitação de documentos pelo Poder Executivo. Destacou pontos em relação à saúde, 

solicitando aos Vereadores Divo e Filipe Chociai, enquanto Comissão de Saúde, para 

auxiliar nessa questão no Município, quanto a coleta de sangue, que antigamente era 

realizado por pessoal especializado, através de concurso de MOP, e agora foi colocado à 

responsabilidade de motoristas de ambulâncias que não possuem certificado do referido 

curso, os quais transportam sangue e pacientes, correndo sérios riscos de contaminação, 

cujos quais estão recebendo mil e cem reais com diárias de quarenta e cinco reais 
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atrasadas a cinco ou seis meses, indo trabalhar totalmente desmotivados, cumprindo 

escala e plantão. Dr. Erick finalizou solicitando a todos para tomarem cuidado com a 

COVID-19 dizendo que a única forma de profilaxia é a higiene constante das mãos, 

distanciamento social e uso de máscara. O Senhor Vice-Presidente, ocupando nesta 

oportunidade a presidência da sessão, dirigiu-se ao Vereador Dr. Erick para informar que 

estará levando à conhecimento da Senhora Prefeita Municipal e Secretário de Saúde, 

para que seja dado retorno e possível solução à questão ora apresentada. Em questão 

de ordem, o Vereador Felipe Passos agradeceu a atenção que o Vereador Filipe Chociai 

estará dando a todos os parlamentares, salientando que sua pessoa e senão cem por 

cento dos demais pares questionam a saúde de Ponta Grossa, enquanto os cidadãos 

trazem essa realidade, dizendo parecer que não existe prefeita na cidade, precisa ver o 

Poder Executivo acontecendo nesse sentido. VEREADOR QUINZINHO SANSANA: Chamou 

atenção do Secretário de Desenvolvimento do Estado Sandro Alex quanto a situação 

crônica que se criou devido a expansão desordenada da população às margens das 

rodovias, com formação de vilas, povoados sem qualquer forma de planejamento, com 

isso gerando conflito inevitável da população e veículos que cortam a cidade, sendo 

talvez a demanda que gerou inspiração para estar hoje nesta Casa, não sendo diferente 

do problema da pandemia, saudando o Vereador Pastor Ezequiel que venceu a COVID. 

Relatou mortes que vem ocorrendo na Avenida Souza Naves com número muito negativo 

de acidentes, por conta de modelo viário antigo, contendo retornos que congestionam 

a todo o momento, oferecendo risco eminente de acidentes, além de rodovias abertas 

para passagem de pedestres com poucas passarelas, sem faixa de segurança para 

ciclistas e pouca iluminação. Ressaltou que hoje estão sendo colocadas duas soluções 

para esse problemas, uma delas o contorno norte, com projeto de quarenta e dois 

quilômetros de novas rodovias que seriam realizadas do trevo do Caetano, confluência 

da BR 373 vindo de Foz do Iguaçu e da BR 376 que vem do Norte do Paraná, passando ao 

lado das empresas Frísia, DAF e por frente de áreas de preservação permanentes, saindo 

ao lado da Empresa BUNG, que teria custo de um bilhão de reais. Destacou a dificuldade 

em se aprovar esse projeto, em função das APAS, não vendo ainda essa solução com 

bons olhos, podendo trazer impactos negativos para as empresas que se formaram em 

tornos dessas rodovias que perderão a vitrine de suas lojas e seus movimentos, causando 

demissões. Classifica a obra do Contorno Norte como erro urbano, citado pelo Urbanista 

Curitibano Luiz Eduardo Frago Meno. Como segunda solução, apontou empreendimento 
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mais barato e viável, sugerida pela Comissão de Segurança, que é a construção de obras 

na região as quais foram expostas em duas audiências públicas em 2.013, onde foi 

deixado no texto da VI Conferência das Cidades, cuja comissão foi formada em 2.019 por 

pessoas que convivem com o problema na região, e que após levantamentos efetuados, 

foram apontados cinco pontos críticos de acesso, necessitando de intercessões em 

desnível, oito passarelas, fechamento do canteiro central, passeio adequado, iluminação 

e ciclo-faixas e para as Avenidas Presidente Kennedy e Senador Flávio Carvalho 

Guimarães, apenas passarelas, ressaltando que a obra resultante do acordo de leniência 

que está ocorrendo nas proximidades da empresa Tetra Pack está resolvendo a questão 

de intercessão de desnível, podendo baratear o custo. Disse que esteve presente na 

audiência pública da Frente Parlamentar para o Pedágio, parabenizando uma das 

organizadoras, a Deputada Mabel Canto, ao Deputado Romanelli, destacando ainda que 

contou com a presença do Senador Flávio Arns, Deputado Aliel Machado, Deputado 

Plauto e muitos líderes do Paraná, constituindo-se de prefeitos e vereadores, onde 

deixou registrada nessa reunião a extrema necessidade de obras para a região. Em breve 

estará entregando à Frente Parlamentar, Moção de Apelo, anexando projeto completo 

para as rodovias urbanas da cidade, obras que não passarão a cifra de duzentos milhões 

de reais, ao contrário do Arco Norte, que foi orçado ao custo de um bilhão de reais, 

conseqüentemente impactando na tarifa de pedágios. Pediu apoio dos demais pares na 

referida moção, no sentido de que tais obras de segurança venham a acontecer. O 

Vereador Dr. Erick corrigiu seu pronunciamento da Tribuna, ressaltando que a unidade 

de Saúde Antonio Saliba fica localizada no Parque do Sabiá e não no Borsato. VEREADOR 

LÉO FARMACÊUTICO: Para apresentar justificativa a respeito do Projeto de Lei nº 21/21, 

de sua autoria, constante na Ordem do Dia, que estabelece como atividade essencial os 

serviços prestados por advogados privados e as sociedades de advogados em períodos 

de calamidade pública no Município de Ponta Grossa. Declarou haver muitas 

reclamações de pessoas que necessitam de audiência com seus advogados, muitos 

esperando processos para solucionar seus problemas, apelando assim em prol da 

matéria. Agradeceu aos profissionais de saúde, onde esteve nas UPAs Santana e Santa 

Paula, presenciando a grande dificuldade dos mesmos, parabenizando médicos e 

enfermeiros pelo esforço tremendo que realizam, em contato direto com a população. 

Utilizaram de aparte, Vereador Izaias Salustiano, fazendo menção à solicitação feita pelo 

Vereador Felipe Passos, no sentido dos Vereadores Divo e Filipe buscarem informações 
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a respeito da questão do pagamento de diárias aos motoristas, parabenizando ao 

Vereador Léo Farmacêutico pela visita às UPAS, mesmo correndo riscos, preocupado 

com a saúde e com as UBS. Colocou-se à disposição para o acompanhar em momento 

oportuno, a fim de verificar situação que recebeu, quanto a denúncias dizendo que o 

pessoal do PSS que trabalha no Hospital da Criança estão também com seus salários 

atrasados a um ou dois meses. Deseja assim estar somando quanto ao trabalho de visitas 

para conversar e saber a realidade do pessoal. Leandro Bianco, fortaleceu as palavras 

ditas pelo Vereador Felipe Passos com relação as ambulâncias e muitas questões que 

envolvem a Secretaria de Saúde e Poder Executivo, dizendo que deveriam ser elogiados 

com relação a vacinação e agendamento, porém essa situação tem que ser revista 

urgentemente. Léo Farmacêutico, retomando sua palavra deixou registrado seu 

agradecimento à Secretaria de Obras, por haver contemplado pedido de sua autoria em 

prol da região de Itaiacoca, através da manutenção de estradas, tendo recebido ligações 

de Sete Saltos e Carazinho, comunicando que a máquina está trabalhando. VEREADOR 

JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: Para falar sobre o transporte público de Ponta Grossa. 

Relatou que na última sexta-feira esteve presente no Terminal Central para conversar 

com usuários e funcionários da VCG, porém o Sindicato da classe precisou colocar greve 

por conta do não pagamento dos salários. Mesmo assim esteve no local, onde averiguou 

e registrou seu posicionamento favorável à greve, destacando que: "se não tem salário, 

não tem porque trabalhar". Registrou seu apoio à toda classe de trabalhadores da VCG, 

entendendo ser oportuno o momento para que o Poder Executivo realize intervenção na 

empresa concessionária, entendendo, pelo que aparenta, não tem interesse em 

continuar à frente do transporte coletivo, pensando ainda que recursos do Poder Público 

não deva ser utilizado nesses pagamentos, considerando que a concessionária foi 

contratada e tem obrigatoriedade de efetuar esses pagamentos. Outro assunto, 

somando com o Vereador Léo Farmacêutico, agradecendo o atendimento de demanda 

oriunda de munícipe da região do Cará-Cará, quanto a esgoto a céu aberto nas 

proximidades do Aeroporto Sant´Ana, onde a SANEPAR resolveu problema, contando 

com ajuda da Deputada Mabel Canto. Também agradeceu ao Secretário de Indústria, 

Comércio e Qualificação Profissional José Loureiro que prontamente o recebeu na sexta-

feira nas dependências do Aeroporto, mostrando melhor acerca da situação, deixando 

sua gratidão em nome da região do Cará-Cará. VEREADORA JOSI DO COLETIVO: Reforçou 

as palavras do Vereador que o antecedeu quanto à VCG, registrando estar a mais de dois 
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meses desse impasse. "Vocês já se colocaram, senhores, no lugar da população que tem 

que entrar num ônibus lotado em plena pandemia? Vocês já se colocaram no lugar dessa 

população?". Ressaltou a necessidade de ocorrer intervenção por parte do Poder 

Executivo, considerando que a situação é muito dramática. Disse que os vereadores 

precisam se mobilizar no sentido de tomar uma decisão séria a esse respeito. Informou 

que no mandato coletivo, defendem intervenção da Prefeitura, sendo o momento de 

tirar empresa que não quer trabalhar, que não está valorizando seus trabalhadores, a 

quase dois meses sem receber, considerando o cúmulo do absurdo, não podendo cruzar 

os braços diante disso. Indagou o que a prefeita está fazendo diante de uma situação 

dessa, solicitando ao Líder do Governo Vereador Filipe Chociai que leve à mesma esse 

clamor. Contribuindo, o Vereador Izaias Salustiano disse ter acompanhado através da 

imprensa e jornais semana passada duas coisas, primeira uma situação oficial do 

Judiciário em que foi apresentado acordo onde a empresa dizia que já tinha valor 

suficiente em caixa e que seriam complementados com valores que estavam bloqueados 

o que poderia pagar salários vencidos no dia sete de abril, não sendo homologado pela 

Juíza, entendendo que seria prejudicial aos funcionários por não estar vencida a folha 

daquele mês para ser paga no dia sete de maio, mas a questão de pagamento, viu notícia 

na imprensa do Deputado Plauto Miró Guimarães, dizendo que tinha conseguido 

destinar o valor de dois milhões de reais para o Município de Ponta Grossa com a 

finalidade de fazer repasse para VCG, destacando que seria bom que esses viessem, mas 

não destinados à empresa, sabendo que no futuro o povo tem que pagar mais uma vez 

a conta, sendo totalmente contrário a utilização de quaisquer tipos de subsídios, 

entendendo que a rubrica orçamentária não irá resolver o problema, apesar de ter criado 

expectativa às pessoas que acreditam que irão receber. Registrou que a prefeita precisa 

tomar atitude certa, sendo esse o momento. Ede Pimentel, também cobrando posição 

do Poder Executivo diante de tal situação, dizendo que "está ficando muito feio o que 

está acontecendo". Criticou ao fato de virem políticos querendo fazer politicagem em 

cima dessa situação. Deixou seu apoio à todos os funcionários da VCG, desejando 

posicionamento firme do Poder Executivo. Retornando, a oradora lembrou haver sido 

aprovado na Casa por unanimidade moção sugerindo à Senhora Prefeita que intervenha 

quanto a questão do transporte coletivo, esperando, enquanto mandato coletivo, que 

assuma de fato essa responsabilidade, em especial ao salário dos trabalhadores, 

considerando um absurdo estarem dois meses sem receber. Outro assunto, para 
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comunicar que dia doze do presente mês irão comemorar o Dia Internacional dos 

Enfermeiros, mais que especial em tempos de pandemia, apelando que sejam 

valorizados esses profissionais, ressaltando que o Senado Federal está apresentando 

projeto de lei alterando a Lei nº 7.498, para instituir o piso salarial nacional da classe, e 

ainda do técnico de enfermagem, da auxiliar de enfermagem e da parteira, onde o 

COFEN calcula que existam mais de dois milhões e quatrocentos profissionais dessas 

categorias trabalhando numa pandemia, quando em alguns estados recebem renda 

inferior a dois salários mínimos, merecendo aplausos, porém também merecem ser 

valorizados. Ressaltou que todos os parlamentos precisam fazer essa discussão, inclusive 

em Ponta Grossa, destacando ser sabedora que existem comissionados no mesmo setor, 

sem nível médio, recebendo mais que enfermeiro concursado com curso superior. 

Esgotado o horário da Comunicação Parlamentar, passou-se à apreciação da ORDEM DO 

DIA - EM DISCUSSÃO ÚNICA - VETO À LEI Nº 13.922 (Poder Executivo), que promove 

alterações na Lei nº 10.620, de 30/06/2011, que instituiu o Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Ponta Grossa - PRODESI e o Programa de 

Desenvolvimento das Indústrias de Confecções Têxteis - PRODICT, conforme especifica: 

REJEITADO, com votos contrários dos Vereadores Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede 

Pimentel, Quinzinho Sansana, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, Felipe Passos, Filipe 

Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, Jairton da Farmácia, Leandro Bianco e Léo 

Farmacêutico. Votaram favoravelmente os Vereadores João Vitor Ferreira Maciel, Josi 

do Coletivo e Paulo Balansin. Ficam registradas as ausências justificadas das votações dos 

Vereadores Missionária Adriana e Dr. Zeca. EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI 

Nº 110/16 (Vereador Antonio Laroca Neto), denomina de ESTANISLAU TUPICH, a Rua "N" 

do Loteamento Jorasa Ponta Grossa, situado no Bairro Contorno, nesta cidade: 

RETIRADO PARA VISTAS, por um dia, a pedido do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. 

PROJETO DE LEI Nº 125/16 (Vereador Pascoal Adura), denomina de AURORA ALVES 

VIEIRA DA SILVA a Rua nº 02 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta cidade: 

APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores 

Missionária Adriana e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 293/20 (Poder Executivo), institui a 

Semana da Cultura Bruno e Maria Enei: APROVADO, ficando registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana e Dr. Zeca. EM PRIMEIRA 

DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 5/21 (Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo 

Municipal a promover integralização de capital social da Companhia Pontagrossense de 
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Serviços - CPS, no valor de seis milhões de reais: RETIRADO PARA VISTAS, por três dias, a 

pedido do Vereador Izaias Salustiano, cuja solicitação foi aprovada com votos favoráveis 

dos Vereadores Ede Pimentel, Quinzinho Sansana, Dr. Erick, Pastor Ezequiel Bueno, 

Felipe Passos, Filipe Chociai, Geraldo Stocco, Izaias Salustiano, João Vitor Ferreira Maciel, 

Josi do Coletivo, Leandro Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Votaram 

contrariamente os Vereadores Divo e Jairton da Farmácia. Ficam registradas as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI 

Nº 21/21 (Vereador Léo Farmacêutico), estabelece como atividade essencial os serviços 

prestados por advogados privados e as sociedades de advogados em períodos de 

calamidade pública no Município de Ponta Grossa: APROVADO, ficando registrados os 

votos contrários dos Vereadores Dr. Erick e Josi do Coletivo, bem como as ausências 

justificadas das votações dos Vereadores Missionária Adriana e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI 

Nº 37/21 (Vereador Felipe Passos), promove alteração na Lei nº 10.519, de 13/04/2011, 

conforme especifica: APROVADO, ficando registradas as ausências justificadas das 

votações dos Vereadores Missionária Adriana e Dr. Zeca. PROJETO DE LEI Nº 65/21 

(Missionária Adriana), denomina de Pastora ANA RITA RIBAS SANTOS a Rua 41, do 

Residencial Jardim Royal, Bairro das Neves, nesta cidade: APROVADO, nos termos da 

Emenda de Redação apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, 

ficando registradas as ausências justificadas das votações dos Vereadores Missionária 

Adriana e Dr. Zeca. EM DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 160/21, do 

Vereador Jairton da Farmácia; 161/21, do Vereador João Vitor Ferreira Maciel; 162/21, 

do Vereador Izaias Salustiano e Indicações nºs 497, 502, 504, 506/21, do Vereador Léo 

Farmacêutico; 498, 499, 510, 516, 518/21, do Vereador Ede Pimentel; 500, 501/21, do 

Vereador Quinzinho Sansana; 503/21, da Vereadora Josi do Coletivo; 505, 507, 508, 509, 

515, 524, 525, 526, 527, 528, 529/21, do Vereador João Vitor Ferreira Maciel; 511, 

512/21, da Vereadora Missionária Adriana; 513, 517/21, do Vereador Divo; 514/21, do 

Vereador Felipe Passos; 519/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 520, 521, 522, 523/21, 

do Vereador Geraldo Stocco. Inscreveram-se para utilizar da palavra no PEQUENO 

EXPEDIENTE os Vereadores QUINZINHO SANSANA: Comentou sobre o transporte 

coletivo de Ponta Grossa, quanto a condição da população estar desassistida, criticando 

à empresa concessionária, indagando estar a mais de quarenta anos de história na cidade 

e não ter reserva para efetuar o pagamento de seus funcionários, considerando absurdo, 

sugerindo à Senhora Prefeita Municipal que reveja o contrato, acione o setor jurídico 
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para verificar a possibilidade da rescisão e contratação de nova empresa. Quanto ao 

investimento da Prefeitura na empresa, considera inaceitável, ressaltando que o povo já 

paga a passagem e terá que retirar valores dos impostos em plena calamidade pública e 

escassez de recursos. Solidarizou-se aos funcionários da VCG, ressaltando que a empresa 

deva procurar por créditos ou se retire para que outra empresa possa efetuar esses 

serviços. VEREADOR EDE PIMENTEL, passando ao Vereador Geraldo Stocco, o qual 

registrou que seu mandato irá se posicionar sobre transporte coletivo, onde está vendo 

de tempos o caos no transporte, lembrando que em 2017 acionou a justiça juntamente 

com o Deputado Aliel Machado, mostrando a falta de transparência que os gestores 

tinham com a cidade de Ponta Grossa, destacando que os funcionários não tem culpa 

nenhuma, fazendo além do que deveriam. Ressaltou que a prefeitura não se posiciona, 

a qual deveria entrar na jogada, cobrando da VCG. Destacou que o Tribunal de Contas, 

veio e auditou a VCG, elencando inúmeros pontos para a AMTT fiscalizar e na gestão 

passada nada foi feito, dizendo que tudo isso é reflexo da falta de fiscalização do Poder 

Executivo à Viação Campos Gerais. Ressaltou que enviaram relatório final de CPI do 

transporte coletivo, elencando diversos pontos que foram omitidos. Está estudando para 

acionar a justiça mais uma vez, entendendo que de nada adianta bloquear parte dos 

valores da VCG e não conseguir pagar a folha de pagamento, assim está estudando para 

que possam pedir à justiça a desconsideração da referida concessionária, não sabendo 

onde estão indo os valores de arrecadação das linhas de ônibus. Viu que em Guarapuava 

existiu operação que prendeu pessoas influentes do transporte coletivo naquela região, 

necessitando também em Ponta Grossa. Izaias Salustiano, somando à sua fala, disse que 

em seu mandato não é factível imaginar que o Município de Ponta Grossa possa arcar 

com esses custos antes de esgotar todas as vias ordinárias para buscar recursos na 

empresa. Deu conta de notícia que chegou, que dezoito dias de lock down, dois ponto 

seis milhões que o presidente da AMTT estuda a possibilidade de pagar, entendendo não 

ser o momento. Sabe que se esse dinheiro sair dos cofres, nunca mais retornarão. 

VEREADOR DR. ERICK, passando ao Vereador Felipe Passos: Para falar a respeito da falta 

de existir na cidade piscina adequada para treinamentos da equipe de natação, estando 

a praticamente quase seis meses com atividades paralisadas, lembrando que em 

algumas capitais já retornaram, visto que competições serão todas confirmadas à 

Confederação Brasileira de Natação. Desde janeiro vem tomando partido disso, não 

somente com a Associação de Pais e Nadadores de Ponta Grossa, mas também com o 
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Secretário Marcos Rech, resumindo ser modalidade que mais traz conquistas para o 

Município, existindo cinco bolsistas na cidade e a tendência é que dobrasse esse número 

a nível estadual, para competições até olímpicas, cujo cenário pode ser catastrófico pelo 

fato de não estarem treinando. Além dessa situação, citou que o antigo Clube Guaíra, 

hoje sede da piscina municipal está com estruturas difíceis, mas tem pessoas no 

Município, inclusive com engenheiro famoso que se propôs a doar seus serviços e outras 

empresas, sem nada ser feito. Tentou contatos com o Exército, com os Bombeiros, para 

levar à Arena Multiuso que a princípio os engenheiros poderiam ter deixado térmica, 

porém não contribuíram. Tirando essa situação, disse ter até equipe e Triathlon que 

desejava fazer suas atividades na referida arena com água fria. "Todas as verbas parecem 

que estão indo para o covid, mas não sei se realmente está acontecendo isso". Comentou 

sobre professor que pode ser demitido de Maringá e estava deixando a equipe bem 

colocada nos índices, que a piscina que estão treinando é de doze metros e meio e é 

cedida por empresário da cidade, porém atrapalha muito nos rendimentos, 

provavelmente se conseguirem índices, irão piorar muito na condição de atletas 

municipais. Registrou suas condolências, onde está tentando dar soluções porém disse 

que infelizmente nada é feito. Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente 

encerrou a presente sessão, convocando outra para o dia doze do mês em curso, no 

horário regimental, informando que a Ordem do Dia estará à disposição via rede de 

computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, Secretário, supervisionei a redação da presente 

Ata, a qual segue assinada por mim, pelo Senhor Presidente e demais vereadores 

presentes. Sala das Sessões, em dez de maio de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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