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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINARIA DA CAMARA 12/05/2021 

SESSÃO ASSISTIDA ONLINE 

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA SESSÃO: Altanir Schebeliski Virissimo de 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)   

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 

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) 

  

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 LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): assunto importante que precisa ser divulgado e 
debatido nessa casa de leis, o suicídio que não é fenômeno recente mas vem aumentando com o passar dos 
anos uma questão de saúde pública, a cada 40 minutos uma pessoa acaba com a própria vida no brasil segundo 
o ministério da saúde, no ano de 2019 no Paraná foram registrados 925 morte, uma média de 5 registros a cada 
dois dias e os bombeiros de Ponta Grossa registraram um salto de 2019 para 2020 de 120% nos chamados para 
casos de suicídios ou tentativas e 2021 apresenta uma tendencia de alta nos comportamentos suicidas, de janeiro 
a fevereiro estão registrados 18 ocorrências do tipo e durante o mesmo período de tempo nos quatro anos 
anteriores a média de assistência realizadas para comportamentos dessa natureza eram de cinco chamadas na 
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cidade de Ponta Grossa, a pandemia agravou essa situação, nota-se ações de policiais militares que salvaram 
muitas vidas de pessoas buscando o suicídio, fala sobre o trabalho de prevenção suicido, o projeto help criado 
por iniciativa da força jovem universal e nasceu com a finalidade de  ajudar pessoas que sofrem com o suicido, 
hoje sendo a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos no mundo atras apenas de acidente de 
transito, a cada  40 segundos uma pessoa se suicida sendo que 79% dos casos se localiza em países de baixa 
ou media renda, o projeto help tem ajudado pessoas por todo o pais através de ações de conscientização e 
prevenção, no Estado de São Paulo voluntários do help escreveram  12. Mil cartas que são deixadas nos nichos 
de leituras por funcionários a fim que passageiros possam tirar e levar consigo , além das cartas monta um 
cantinho do desabafo, essas cartas são distribuídas em locais que favorecem a efetivação do suicídio, esses 
voluntários acreditam ser a origem do suicídio um vazio existencial que causa sofrimento extenso, a perda do 
sentido da vida, cada indivíduo é único e deve ser atendido e compreendido, diz que criou uma monção de 
aplauso para este movimento, que  também tem atendimento na cidade. O grupo promove ação espiritual e 
social com aqueles que já passaram por esta situação. Pode-se mudar esse cenário por meio da conscientização 
e apoio a esses jovens. Informa que protocolou monção de apelo ao executivo para que se estenda o horário de 
funcionamento do delivery no município, que só do iFood existe mais de 500 empresas cadastradas, com o 
horário mais curto se restringe a um horário mais curto, pede para que se estenda esse horário a fim de 
possibilitar mais tempo para esses profissionais. 
VEREADOR GERALDO STOCCO(PSB): Dois temas importantes para falar, transporte coletivo, que pela 
manhã numa audiência de conciliação prefeitura de Ponta Grossa  irá arcar com parte dos salários dos 
funcionários da Viação Campos Gerais, discorda que esse problema é o resultado da falta de fiscalização por 
parte da autarquia e do prefeito dos mandatos passado, e que quem está pagando são os usuários e os próprios 
funcionários, que estão sofrendo com a situação, pelo menos agora os funcionario receberão e poderão ir ao 
mercado, que pessoas não gostaram e a prefeitura não colaborou adicionando os funcionários que estavam a 
três meses sem receber ao programa de  150 reais para super mercado, comenta que foi verificado e que a VCG 
disse que em duas horas de paralização houve perda no valor de 100.000 reais, e que os funcionaram pararam 
poucos dias aonde foi parar a arrecadação dos outros dias, quando houve o bloqueio da justiça foi bloqueado 
nas conta da VCG o valor de 367 mil reais, questiona onde está o restante do dinheiro da arrecadação de todas 
as outras horas que parou , diz que ser fácil receber auxilio da prefeitura mas não possuir transparência nas 
planilhas e pede para que exista vontade de fiscalizar por parte da autarquia de transito. É concedida parte ao 
vereador Izaias Salustiano(PSB): Que diz ter acompanhado a audiência e foi formado um acordo, o total de 
todos os bloqueios está em torno de 900 mil reais, e a VCG se comprometeu em fazer o pagamento do valor 
ainda hoje ou amanhã, retornando 50% da frota e a prefeitura entra para o pagamento do mês de abril, está 
sendo discutido na fazenda pública a possibilidade de alocar um valor relativo aos 18 dias de lockdown onde 
houve participação da prefeita que até atendeu em monção desta casa, ficou ajustado que a construção desse 
acordo, esse recurso ficaria alocado a  fim de fazer pagamento dos funcionários referente ao mês de abril. A 
questão que o preocupa são os termos desse acordo, como o mesmo esta sendo realizado. De novo com a 
palavra Geraldo Stocco(PSB) diz que solicitou informalmente este acordo ao jurídico da prefeitura, e que o 
presidente da câmara pode solicitar e repassar a todos a fim de que todos saibam o que está  acontecendo, diz 
ter participado de uma comissão de inquérito sobre a VCG e que foi produzido um relatório muito produtivo 
todavia em algumas partes não saiu do papel pela gestão passada que fara novo requerimento atras de respostas 
e planilhas e se não for atendido será iniciada outra CPI uma empresa tão grande e antiga não teve condição de 
pagar seus  funcionários, será feito antes requerimentos se houver dificuldade de conseguir respostas então será 
protocolada uma CPI a fim de fiscalização,  diz que o mandato presta apoio ao projeto de lei que tramita no 
senado referente ao piso salarial da enfermagem e toda sua categoria, que no estado do Paraná já está tramitando 
projeto neste mesmo sentido, que está enviado pedido para que a prefeitura também cumpra, que necessário 
valorizar esses profissionais da linha de frente. É concedida parte para o vereador Léo Farmacêutico(PV): Faz 
apelo sobre funcionaria que passou mal e buscaram um aparelho de medir pressão,  pede para ver a 
possibilidade de mandar um técnico de enfermagem ou uma enfermeira para que possa-se prestar os primeiros   
socorros na casa, palavra volta ao vereador Geraldo Stocco(PSB) e que diz que este assunto está em pauta e 
que devesse comemorar e lutar pelos direitos destes profissionais, que não pode fazer projeto de lei pois seria 
inconstitucional entretanto fara monção pedindo a prefeitura a criação de lei referente a esses profissionais. 
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Presidente da sessão disse que já foi feito o pedido do vereador Léo Farmacêutico (PV) que na época não houve 
possibilidade. 
VEREADOR DIVO(PSD): Inicia falando sobre quando assumiu a casa fez um projeto que proíbe a 
SANEPAR e a COPEL de realizar cortes nos finais de semana, e denuncia que esta lei não está sendo cumprida 
que viu uma portaria na secretária da saúde e atendeu várias mães em seu gabinete e foi buscar portaria no 
ministério da saúde sobre um centro de especialidade do autismo, que é muito importante para fazer 
tratamentos, questiona a casa sobre por que ponta grossa não poderia ter. Diz que a portaria está relacionada a 
área na qual se planeja fazer, diz que a casa deve ter iniciativa e chegar com a demanda para o governo do 
estado para depois chegar no governo federal, diz ter protocolado. Que protocolou também sobre o tratamento 
de esgoto onde cada casa deve pagar para chegar a sua casa, diz que como vereador não deseja assinar contrato 
com a VCG, que gosta de concorrência e com a SANEPAR, a pessoa sofre para fazer a casa e ainda deve pagar 
para que seja ligada agua e esgoto, diz que esse projeto é um anseio da sociedade, que est sofrendo e que pensou 
que seria herói, no entanto não podia fazer as coisa, e que estes projetos beneficiarão a população, que não 
gosta de usar a tribuna mas está feliz com esses projetos e irá começar a usar para que a população veja quem 
ele é, parabeniza também FINISA que as obras serão retomadas que algumas já foram retomadas, e que a 
população deve saber as coisas boas e não só o que há de ruim acontecendo, que os funcionários que estavam 
com os salários atrasados na verdade não estava, e que deve-se falar a verdade para a população, e que todos 
os membros da casa tem seu valor, agradece pela oportunidade. 
VEREADOR FELIPE CHOCIAI(PV): Aborda sobre a inauguração de unidade básica de saúde em Olarias 
e que estava sendo esperada e foi concluída, graças a emenda em torno de 700 mil reais do estado e 700 mil 
vindo do município, unidade que atendera de 8 a 9 mil pessoas da região, que no evento estava o secretário de 
saúde e houve  a contribuição de pessoas importantes da cidade, destaca que o deputado Russo além dos 700 
mil assumiu o compromisso com 5 milhões de reais para a saúde a fim de ser investido em nova unidade básica 
de saúde e outras unidades básicas da saúde, que está sendo somando forças a fim de concretizar projetos que 
gerem resultados para as pessoas, que estão também buscando resolver outros problemas junto ao executivo, 
comenta que propôs títulos de cidadãos honorários a políticos que são parteiros que ajudam o município a 
concretizar projetos, mesmo sendo políticos, que dão atenção a cidade e possuem carinho com o cidadão ponta 
grossense. Comenta que recebeu notícia sobre o trabalho da comissão parlamentar processante, que não tem 
informação oficial sobre  o vereador Valtão(PRTB), no entanto teve conhecimento através de jornalistas e que 
isso não atrapalhara os trabalhos da comissão parlamentar processante que está seguindo todos os atos e será 
aberto prazo para a defesa do vereador valtão e será debatido o conteúdo do processo e posteriormente irá para 
o trabalho dos vereadores e as decisões não atrapalharão este processo, que será finalizado com tranquilidade 
dentro do prazo legal e estão aptos para sessão extraordinária a fim do julgamento desta situação, sobre o 
transporte coletivo, diz que entrou em contato com a prefeita que informou não haver ainda um acordo 
consolidada, que a partir do momento em que haja uma minuta, será disponibilizada para o conhecimento dos 
veread0res, e que encaminhara na sequência a minuta do acordo de resolução de conflito tão necessário e 
urgente. 
VEREADOR DR. ERICK(PSDB): declinou a palavra. 
VEREADOR EDE PIMENTEL(PSB): declinou a palavra. 
VEREADOR JOÃO VITOR MACIEL(MDB): Está feliz por ter protocolado seu primeiro projeto de lei, 
referente e chamado o primeiro emprego que promove pequenas alterações sobre leis a fim de inserir cidadãos 
no mercado de trabalho gerando interação social e fonte de renda que aumente as vagas propostas, que já passou 
pela fase da busca do primeiro emprego já que sempre exigem experiencia, alteração sobre o limite de idade 
para favorecer o primeiro emprego e também mulheres que também precisam do primeiro emprego depois de 
passar muito tempo casadas e com a carteira em branco. É concedida parte a vereadora Josi do Coletivo 
(PSOL): Parabeniza pelo projeto e sugere para que essas mulheres ex-donas de casa, ganhem uma conta no 
projeto de lei para facilitar o primeiro emprego para estas mulheres. Que foi realizado requerimento sobre esse 
projeto de lei a fim de saber sua abrangência e quantos jovens atingiu, parabeniza o dia dos enfermeiros e 
declara apoio ao projeto de piso salarial a essa classe de trabalhadores na linha de frente, e a eles agradece. 
VEREADORA MISSIONARIA ADRIANA (SOLIDARIEDADE): Cita a terceira carte de João da bíblia, 
diz que ora em prol dos enfermeiros, médicos e da saúde no país ou no mundo e pede para que sejam 
reconhecidos e valorizados, pede a população compreender o esgotamento desses trabalhadores que estão sobre 



 

Rua Comendador Miró, 860, 2º Andar - Centro | 84010-160| Ponta Grossa - PR | 
 42 3220-7209 | camposgerais.adm@osbrasil.org.br  

 

rotina pesada de trabalho. Parabeniza o vereador Izaias Salustiano (PSB) sobre o projeto de lei referente a saúde 
da mulher, sobre a qual uniu forças, projeto que dispõe sobre os absorventes higiênicos disponibilizados nas 
escolas públicas e postos de saúde, distribuição gratuita visando a dignidade, proteção e saúde de mulheres de 
baixa renda que se encontram em vulnerabilidade social, sobre a VCG diz se alegrar pela prefeita não se eximir 
da responsabilidade e colaboram com a VCG sobre os 18 dias parados, diz que deseja que esse problema logo 
se acabe e que todos os lados fiquem contentes. 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 
ORDEM DO DIA 12/05/2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

 

 
 

EM SEGUNDA DISCUSSÃO 
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. 
Aprovado - Votação nominal - 12 votos favoráveis - 03 votos contrário - 0 Abstenção 
_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FELIPE PASSOS 
Projeto de Lei Ordinária nº 37/2021: 

Promove alteração na Lei nº 10.519, de 13/04/2011, conforme especifica. 
Aprovado – Votação Nominal -17 votos favoráveis – 0 votos contrários – 0 abstenção 

_________________________________________________________________________ 
DA VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA 
Projeto de Lei Ordinária nº 65/2021: 
Denomina de Pastora ANA RITA RIBAS SANTOS a Rua 41, do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro 
Neves, nesta cidade. 
Aprovado -Votação Nominal - 17 votos favoráveis - 0 votos contrários – 0 abstenções 

_________________________________________________________________________ 
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

DO VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO 
Projeto de Lei Ordinária nº 385/2019: 
Dispõe sobre a criação da “Semana da Internet Segura” nas Escolas Municipais e dá outras providências. 
PARECERES: CLJR - Pela inadmissibilidade (rejeitado em 29/03/2021) 
COSPTTMUA - Favorável 
CECE - Favorável 
Aprovado –Votação Nominal - 17 votos favoráveis - 0 votos contrários – 0 abstenção 
_________________________________________________________________________ 
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 
Projeto de Lei Ordinária nº 299/2020: 

Denomina de BENTA KALEF HENNEBERG a Rua “B”, do Loteamento Jardim do Lago, Bairro Olarias, 
nesta cidade. 
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 
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COSPTTMUA - Favorável 
Aprovado –Votação Nominal- 17 votos favoráveis- 0 votos contrários – 0 abstenção 
_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 321/2020: 
Concede Título de Cidadão Benemérito de Ponta Grossa ao Senhor PABLO ALFREDO STREMEL. 
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 
CECE - Favorável 
Aprovado –Votação Nominal - 18 votos favoráveis –0 votos contrários – 0 abstenção 
_________________________________________________________________________ 

EM DISCUSSÃO ÚNICA 
MONÇÕES 
Nº 163/2021 do Vereador LÉO FARMACÊUTICO 
MOÇÃO DE APLAUSO 
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. 
Nº 164/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APELO 
Dirigida 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. 
Nº 165/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada ao Doutor Magno Zanellato, devido aos serviços prestados a comunidade como médico 
pneumologista e ex-vereador da cidade de Ponta Grossa. 
Nº 166/2021 do Vereador DR. ERICK 
MOÇÃO DE APLAUSO 
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. 
Moções aprovadas – 4 
Vereador Leo Farmacêutico (PV) – 1 
Vereador Dr. \Erick (PSDB) - 3 
 

INDICAÇÕES 
Nº 530/2021 do Vereador DR. ZECA: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 
após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para 
que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando 
Operação de Patrolamento e Cascalhamento da Rua Tomaz Gonzaga, número 678 no Bairro Madureira, nesta 
cidade. 
Nº 531/2021 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 poda de árvores na rua Cades, n.º 30, Vila Santa Mônica, nesta cidade. 
Nº 532/2021 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 nas ruas Olívio Scorsim e Ernesto 
Degraf, no bairro Chapada, neste Município. 
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Nº 533/2021 do Vereador LEANDRO BIANCO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do 
Regimento Interno, após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita 
Municipal, para que Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, 
providências objetivando a manutenção da iluminação pública da Rua José koteski em frente ao 464. 
Nº 534/2021 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 Thomé de Souza, no bairro Cara Cara, nesta cidade. 
Nº 535/2021 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 execução de serviços de limpeza dos bueiros, 
manutenção asfáltica e limpeza e roçada do mato (final da rua) da Rua Alda Eberth, Núcleo Pitangui, Bairro 
Neves. 
Nº 536/2021 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 cascalhamento, patrolamento, manilhamento e acessibilidade na Rua Ribeirão Claro, 
partindo do trecho da Rua Santa Amélia até o final da via, localizada na Vila Sant' Ana em Ponta Grossa. 
Nº 537/2021 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 uma academia ao ar livre na Avenida 
Ouro Verde, situado no Bairro Ouro Verde, até a colocação desta, solicita-se limpeza desta área. 
Nº 538/2021 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 Humberto de Campos, no trecho compreendido entre as ruas Miguel 
Calmon e Mato Grosso. 
Nº 539/2021 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 a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que sua Excelência determine aos departamentos 
competentes da municipalidade, 
providências objetivando a contratação de profissionais de odontologia para a Unidade de Saúde da Família 
Adão Ademar Andrade, situado na região do Ouro Verde. 
Nº 540/2021 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 
estudo de viabilidade técnica para melhorias da sinalização da rua Esmair Batista de Souza, na lateral do 
Instituto de Educação. 
 
Total de indicações - 11 

Vereador Dr. Zeca (PSL)- 1 
Vereador Leo Farmacêutico (PV) – 1 
Vereador Quinzinho Sansana (MDB)– 1  
Vereador Leandro Bianco (REPUBLICANO)– 1 
Vereador Ede Pimentel (PSB)– 1  
Vereador João Vitor Maciel (MDB) – 3 

Vereadora Missionaria Adriana (SOLIDARIEDADE) – 1 
Vereador Felipe Passos (PSDB)- 2 
 

_________________________________________________________________________ 
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DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 11 de maio de 2.021. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. ERICK CAMARGO 

         Presidente                                                         1º Secretário 

 

PEQUENO EXPEDIENTE 

VEREADOR QUINZINHO(MDB): Comenta sobre suas falas da sessão anterior, e que se esqueceu de 
mencionar sobre que está sendo feita duas obras através do acordo de leniência entre o ministério público e a 
empresa que administra o pedágio da região das conceções e pede desculpas pela grosseria, e embora de alto 
valor está sendo executadas deixando todos contentes, como estão já trabalhando em duas obras o projeto ainda 
está incompleto e ainda causando acidentes. Destaca o resultado da reunião de conciliação e que está contente 
com o povo ter de volta o transporte coletivo, parabeniza a prefeita por cumprir com sua obrigação e que 
futuramente poderá se analisar se este dinheiro pode ser devolvido, que vá para o bolso de quem merece, os 
trabalhadores, e faz apelo ao presidente Luizão para que os funcionários retornem em 100% 
  VEREADORA JOSI DO COLETIVO(PSOL): Relembra que hoje é o dia mundial da enfermagem e que 
estão em luta pela valorização dos enfermeiros através do projeto de piso salarial, diz que a maioria dos 
trabalhadores são mulheres negras. Diz que ainda não se venceu o racismo na sociedade brasileira, e que quanto 
racismo e o machismo não são coincidência que a maioria dos que trabalham na linha de frente com o covid 
sejam mulheres negras e pobres, e deseja um piso salarial digno e definido por lei, e que por parte do governo 
federal não há interesse em discutir de forma seria o piso salarial do auxiliar de enfermagem, diz que mais que 
homenagear está categoria, deve-se lutar por ela, parabeniza sua nora por ser enfermeira e sua enteada, técnica 
de enfermagem e que lutara por elas e por toda categoria para que sejam reconhecidas, fala que na semana 
anterior visitou o CRAR e que marcará um horário com o secretario Rodrigo por que está a cargo da prefeitura 
as castrações que estão paradas no município causando sofrimento aos animais de rua, a vistoria nas clinicas já 
foi realizado e há a necessidade de se ampliar o CRAR por estar lotado. Passa a palavra para o vereador Izaias 
Salustiano(PSB): Diz reconhecer aqueles que estão na linha de frente e parabeniza todos da classe dos 
enfermeiros, diz também sobre o tema de extrema gravidade e que o ministério público tem exercido seu papel 
mas a casa deve exercer seu papel fiscalizador e estão passivos sem entender a gravidade da situação do que 
ocorreu na Prolar, a situação é grave por dois presidentes terem sido denunciados por apropriação indébita, 
desvio de recurso e peculato, e não houve movimentação por parte dos vereadores, diz que a Prolar não possui 
transparência e nem sabem quem faz o controle dos imóveis, a Prolar faz papel fundamental para o município e 
deve-se saber o que está acontecendo, que a prolar promove moradias para a cidade e que irá preparar um 
requerimento a fim de buscar informações para entender a sistemática e como funciona essa companhia qual o 
fluxo financeiro e como é exercido o papel fiscalizador. Concede a palavra para o vereador Geraldo Stocco(PSB): 
Diz estar escandalizado com a notícia sobre os presidentes da prolar e os quase 150 mil reais desviados, e que 
existem trechos que as pessoas da cidade desconhecem e são triste, o agente público desviar recursos que iriam 
salvar vidas e realizar sonhos de ter uma casinha, que as pessoas que conhecem fazem besteira e roubam o 
dinheiro público devem pagar pelo que fizeram e deve ser levantado os fatos. Izaias Salustiano(PSB) : que deve-
se analisar também as autarquias e que fará monção para que seja retomada de maneira emergencial o programa 
de regularização fundiária, que está estagnado a  muitos anos, que é importante promover a regularização 
fundiária e acolher as famílias desamparadas e é exigido do empreendedor área para fim institucional no entanto 
áreas estão sendo invadidas por pessoas necessitadas e também pessoas oportunistas, diz que fara também 
requerimento informando todas as áreas institucionais de todos os loteamentos de Ponta Grossa e que o executivo 
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faça uma fiscalização efetiva a fim de evitar que esse patrimônio seja invadido e ocupado gerando prejuízo para 
a cidade de Ponta Grossa, que esta questão é muito importante e muitas famílias estão sem teto e desamparadas. 
VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO(AVANTE): Homenageia todos os profissionais de 
enfermagem que estão prestando seus serviços num momento de tanta dificuldade, diz ter carinho respeito a 
todos os profissionais de saúde que considera um dom fazer o primeiro contato com quem precisa, comenta que 
sua tia é enfermeira a quase 30 anos em posto de saúde, esteve na frente do portão da Viação Campos Gerais 
ontem e esteve orando lá para que deus toque no coração das pessoas parra que olhem aqueles profissionais 
como família, que estão lá, “mendigando” cita o salmo 128, “digno é o trabalhador de seu salário” e está fazendo 
monção a todos assinarem, e que se é juridicamente correto que se pague os 17 dias e então que se pague esse 
valor a fim de ajudar essas famílias, e que os donos da VCG paguem para que as famílias  posam pagar alimento, 
aluguel, combustível, que esta situação passou dos limites, essas pessoas  precisam de seu salário e não de 
assistência. 
 VEREADOR LEANDRO BIANCO(REPUBLICANOS): se posiciona sobre a situação da VCG fica feliz 
que os funcionários recebam seus salários, mas é contrário a qualquer caridade da prefeitura com a VCG a não 
ser que esteja claro no contrato, e se vai pagar por a VCG ficar parada, deve-se pagar a todas as empresas que 
também pararam, e se a VCG não quiser então que a prefeitura assuma até que se feche um novo contrato. 
VEREADOR Dr. ERICK(PSDB): Declina a palavra. 

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

Reuniao=12/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=  

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA 

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

LEGISLATURA) 

                            Aos doze 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 os Vereadores Filipe Chociai - Vice-Presidente e José Carlos S. Raad "Dr. Zeca" - 

Terceiro Secretário presentes os Vereadores Missionária Adriana, 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 - Mensagem nº 24/21 (Projeto de Lei nº 81/21), autoriza 

o Poder Executivo a anuir no negócio jurídico de alienação do imóvel objeto da matrícula 

nº 47.205, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ponta Grossa. Of. nº 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=12/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=12/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
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523/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 76/21, de autoria da Vereadora Joce 

Canto. Of. nº 524/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 81/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 529/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 75/21, 

de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 530/21-GP, em atendimento ao 

Requerimento nº 82/21, de autoria do Vereador Pastor Ezequiel Bueno. Of. nº 531/21-

GP, em atendimento ao Requerimento nº 79/21, de autoria do Vereador Felipe Passos. 

Of. nº 532/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 101/21, de autoria da Vereadora 

Josi do Coletivo. Of. nº 452/21-GP, em atendimento a Indicação nº 4/21, de autoria da 

Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 453/21-GP, em atendimento a Indicação nº 87/21, de 

autoria da Vereadora JOsi do Coletivo. Of. nº 454/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

112/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 455/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 64/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 456/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 92/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 

457/21-GP, em atendimento a Indicação nº 81/21, de autoria do Vereador Leandro 

Bianco. Of. nº 458/21-GP, em atendimento a Indicação nº 82/21, de autoria do Vereador 

Dr. Erick. Of. nº 459/21-GP, em atendimento a Indicação nº 01/21,d e autoria da 

Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 460/21-GP, em atendimento a Indicação nº 7/21, de 

autoria da Vereadora Josi do Coletivo. Of. nº 461/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

49/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 462/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 113/21, de autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 463/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 50/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 

464/21-GP, em atendimento a Indicação nº 80/21, de autoria da Vereadora Missionária 

Adriana. Of. nº 465/21-GP, em atendimento a Indicação nº 53/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 466/21-GP, em atendimento a Indicação nº 136/21, 

de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 467/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº137/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 468/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 93/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 469/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 260/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. Of. nº 470/21-GP, 

em atendimento a Indicação nº 83/21, de autoria do Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 

471/21-GP, em atendimento a Indicação nº 129/21, de autoria do Vereador Paulo 

Balansin. Of. nº 472/21-GP, em atendimento a Indicação nº 128/21, de autoria do 

Vereador Leandro Bianco. Of. nº 474/21-GP, em atendimento a Indicação nº 96/21, de 

autoria do Vereador Izaias Salustiano. Of. nº 475/21-GP, em atendimento a Indicação nº 
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94/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 476/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 91/21, de autoria do Vereador Geraldo Stocco. Of. nº 477/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 90/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 478/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 89/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 

480/21-GP, em atendimento a Indicação nº 86/21, de autoria do Vereador Léo 

Farmacêutico. Of. nº 481/21-GP, em atendimento a Indicação nº 85/21, de autoria do 

Vereador Léo Farmacêutico. Of. nº 482/21-GP, em atendimento a Indicação nº 19/21, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 483/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

22/21, de autoria da Vereadora Missionária Adriana. Of. nº 484/21-GP, em atendimento 

a Indicação nº 18/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 485/21-GP, em 

atendimento a Indicação nº 17/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 486/21-

GP, em atendimento a Indicação nº 14/21, de autoria do Vereador Jairton da Farmácia. 

Of. nº 487/21-GP, em atendimento a Indicação nº 15/21, de autoria do Vereador Jairton 

da Farmácia. Of. nº 488/21-GP, em atendimento a Indicação nº 16/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 489/21-GP, em atendimento a Indicação nº 13/21, de 

autoria do Vereador Jairton da Farmácia. Of. nº 490/21-GP, em atendimento a Indicação 

nº 12/21, de autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 491/21-GP, em atendimento a 

Indicação nº 2/21, de autoria do Vereador Ede Pimentel. DO VEREADOR JOÃO VITOR 

FERREIRA MACIEL - Projeto de Lei nº 79/21, promove alterações na Lei nº 13.617, de 16 

de dezembro de 2.019, que dispõe sobre o Poder Executivo a instituir o Programa 

Municipal do Primeiro Emprego - PROMPE. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de 

Lei nº 80/21, 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. DO VEREADOR DR. ERICK - Moção de Apelo nº 167/21, à 

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

realize medidas administrativas a fim de que seja reaberta a Unidade Básica de Saúde 

Antonio Saliba, localizada na Rua Siqueira Campos, 753, Borsato. DO VEREADOR 

LEANDRO BIANCO - Moção de Aplauso nº 168/21, dirigida à  equipe da Polícia Militar 

(PM), formada pelos soldados Alex e L. Galdino, da 3ª Companhia de Polícia Militar, que 

se deslocava pelo KM 302 da PR-151, na região do município de Carambeí, quando se 

deparou com um automóvel Ford Ka, com placas de São José dos Pinhais (PR), capotado 

sobre a pista, por volta das 8h deste domingo (9), a qual prestou atendimento a vitima 

ocupante do veículo. DO VEREADOR JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL - Moção de Apelo nº 
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169/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que una esforços buscando a 

vacinação das Secretárias, Recepcionistas e Seguranças, das clínicas e consultórios 

médicos e odontológicos localizados em nosso município. DO VEREADOR LEANDRO 

BIANCO - Moção de Apelo nº 170/21, à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de 

Ponta Grossa, para que Sua Excelência determine para que se estenda o horário de 

atendimento/funcionamento de delivery nesta cidade. Moção de Aplauso nº 171/21, ao 

Projeto Help do Grupo Força Jovem de Ponta Grossa pelo trabalho desenvolvido  com 

objetivo de ouvir e amparar pessoas em situação de risco por causa da depressão, 

ansiedade, traumas e outros sintomas, que não tratados poder levar várias pessoas a 

cometer o suicídio. Finda a leitura do Expediente, deu-se início à COMUNICAÇÃO 

PARLAMENTAR - VEREADOR LEANDRO BIANCO: Discorreu sobre o crescimento do 

suicídio nos últimos anos, mostrando como grave problema de saúde pública, relatando 

que a cada quarenta minutos uma pessoa tira a própria vida no Brasil, segundo dados do 

Ministério da Saúde. Relatou que em 2019 no Paraná registrou-se 925 mortes, uma 

média de cinco a cada dois dias. Os Bombeiros de Ponta Grossa registraram um salto de 

2.019 para 2.020 de 120% nos chamados para casos de suicídios ou tentativas. Em 2.021 

apresenta tendência de alta no que diz respeito às ocorrências com vítimas de 

comportamento suicida, de janeiro a fevereiro estando registrados dezoito emergências 

do tipo e durante o mesmo período de tempo, nos quatro anos anteriores, a média de 

assistências realizadas para atendimentos desta natureza está situada em cerca de cinco 

chamadas, crescendo a cada dia em função da pandemia. Citou ainda ações de policiais 

militares que salvaram vidas, pessoas que estavam prestes a se suicidarem. Falou de 

trabalho para prevenção de suicídio, através do Projeto HELP, criado em 2.017 pela Força 

Jovem Universal, com a finalidade de ajudar pessoas que sofrem com o desejo de se 

suicidarem, destacando que hoje é a segunda causa de mortes de jovens entre quinze a 

vinte e nove anos no mundo, atrás apenas de vítimas de acidente de trânsito, 79% dos 

casos se concentrando em países de baixa e média renda. Informou que desde a sua 

criação, o Grupo HELP tem ajudado jovens de todo o Brasil através de conscientizações, 

mobilização e prevenção. Informou haver protocolado Moção de Aplauso ao trabalho do 

HELP - FJU, que tem atuado a anos no Município, através de mensagens de otimismo e 

bíblicas, colocados em viadutos e passarelas, com número disponível para atendimento 

posterior. Outro assunto, para registrar apelo, onde protocolou moção ao Poder 

Executivo, objetivando estender o horário de atendimento delivery no Município, 
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relatando haver cerca de quinhentas empresas cadastradas na franquia Ifood, 

imaginando a quantidade de motoboys realizando esse trabalho, cuja movimentação é 

intensa, pois restringe-se em horário pequeno, crendo que se aumentar, proporcionará 

evitar acidentes com esses profissionais. VEREADOR GERALDO STOCCO: Comentou sobre 

a questão do transporte coletivo na cidade de Ponta Grossa, onde ficou sabendo que 

pela manhã em uma audiência de conciliação a Prefeitura Municipal irá arcar com parte 

dos salários dos funcionários e funcionárias da VCG, onde em parte acaba concordando 

e em parte discordando, em função da "bagunça do transporte coletivo" ser reflexo da 

fiscalização de muito tempo, da gestão da AMTT passada, do ex-prefeito Marcelo Rangel 

e agora mais uma vez os usuários estão pagando por isso enquanto os colaboradores da 

empresa estão sofrendo com salários parcelados, sem receber, ressaltando que assim, 

pelo menos, receberão, podendo pagar suas contas, ir no mercado, colocando nesta 

oportunidade que nem o vale de cento e cinqüenta reais a prefeitura quis dar para essa 

classe. Criticou, dizendo que em duas horas de paralisação a VCG diz que perdeu cem mil 

reais, colocando que os funcionários não paralisaram todo esse tempo, somente por três 

dias no máximo, indagando a respeito da arrecadação dos outros dias, considerando que 

na ocasião que a justiça bloqueou as contas da empresa encontrou somente trezentos e 

sessenta e sete mil reais. "Não foram todos os dias paralisados em horário de pico. Onde 

está esse dinheiro?" Em aparte, o Vereador Izaias Salustiano informou haver 

acompanhado das dez da manhã até meio dia e trinta a audiência do dissídio coletivo no 

TRT, dando conta que foi firmado acordo entre a VCG e participação do Sindicato, onde 

após efetuados dois bloqueios, totalizando novecentos mil reais e a empresa se 

comprometeu em realizar o complemento para efetuar o pagamento dos funcionários 

ainda nesta tarde, ou no máximo amanhã, com isso retornando cinqüenta por cento da 

frota e em relação aos salários vencidos do mês de abril entra a questão da participação 

da Prefeitura, onde essa está tentando possibilidade de alocar valor relativamente aos 

dezoito dias de lockdown, não conhecendo ainda os termos desse acordo, fazendo 

também menção ao atendimento de moção de apelo de sua autoria pela Senhora 

Prefeita Municipal, disponibilizando duzentas cestas básicas aos funcionários, através da 

Secretaria de Assistência Social. Disse que ficou ajustada a construção desse acordo já 

nas próximas horas, nos próximos dias e esse recurso do Município seria alocado para 

fazer frente ao pagamento relativo ao mês de abril, e nessa hipótese, se acontecer, 

voltará a frota cem por cento em atendimento aos usuários. Nesse sentido disse estar 
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preocupado, pois precisa saber os termos desse acordo para que possa além de exercer 

o papel fiscalizador, dar resposta à comunidade. Retornando, Vereador Geraldo 

destacou que solicitou informalmente o referido acordo ao Departamento Jurídico da 

Prefeitura, crendo que o Presidente desta Casa também possa solicitar e repassar o 

quanto antes para todos os demais pares. Relatou haver participado de CPI sobre a VCG 

em 2.017, da qual constou com relatório produtivo, porém muitas partes ficaram no 

papel na gestão passada, assim, fará novos requerimentos solicitando dados, valores de 

planilhas e se não vierem, abrirá nova CPI, não podendo acreditar que empresa que 

opera tanto tempo na cidade não tenha condições de pagar os salários de seus 

funcionários de maneira correta. Finalizou dizendo que seu mandato presta apoio a 

projeto de lei que tramita no Senado, que diz respeito ao piso salarial de toda a categoria 

de enfermagem, vendo existir projeto semelhante no Estado do Paraná, onde está 

enviando seu pedido para que a Prefeitura possa também cumprir com essa questão, 

valorizando todos esses profissionais que estão na linha de frente. Vereador Léo 

Farmacêutico, somando em aparte, parabenizou aos enfermeiros, apelando à Casa, 

relatando que em data anterior uma funcionária passou mal, onde correram em busca 

de um aparelho que afere pressão para ver sua dificuldade, sugerindo nesse sentido, 

para ver a possibilidade de encaminhar um técnico em enfermagem ou enfermeira neste 

Legislativo, para prestar primeiros socorros aos funcionários e visitantes. O Senhor 

Presidente, nesta oportunidade respondeu ao Vereador Léo Farmacêutico, lembrando 

que no mandato passado já tentou fazer com que a prefeitura pudesse ceder um técnico 

e comprar equipamento desfibrilador para utilizar em caso de emergências, porém foi 

barrado o referido projeto por força jurídica, no entanto tentará novamente esse 

prosseguimento. VEREADOR DIVO: Lembrou da ocasião em que assumiu a cadeira nesta 

Casa pela primeira vez, onde apresentou projeto visando a proibição da SANEPAR e 

COPEL a efetuar o corte dos serviços nos finais de semana (a partir das 12 horas de sexta 

feira às 12 horas de segunda feira) aos usuários que não efetuaram o devido pagamento 

da fatura, relatando estar recebendo diversos casos onde a referida legislação de nº 

12.863 não vem sendo cumprida. Também para comentar com felicidade a portaria nº 

835 do Ministério da Saúde, na ocasião em que protocolou o projeto nº 70/21, 

promovendo alterações à Lei nº 10.973, a qual dispõe sobre a política municipal de 

proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA, em cuja qual 

estabelece a implantação de Centro Especializado em Reabilitação Neuropsicológica e 
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para a concretização das diretrizes em atendimento prioritário aos portadores de TEA, o 

Município poderá solicitar incentivos financeiros descritos na referida portaria. Também 

informou haver protocolado nesta Casa o Projeto de Lei nº 48/21, alterando a Lei nº 

8.427, vedando a cobrança pela SANEPAR, de custos de tubulação e equipamentos para 

a extensão de rede de água e de esgoto nos casos de pedido para ligação de ramal em 

imóvel edificado situado em via pública já contemplada por tal serviço, desde que esteja 

distante 500 metros do fim da rede. Agradeceu, em face de recursos do FINISA, quanto 

a destinação de trinta milhões para realização de obras na cidade, dizendo que todas 

serão retomadas, citando entre elas, o campo society e ligações, da Vila Palmeirinha, 

assim também o corredor do Lago de Olarias. Esclareceu quanto aos funcionários do 

Hospital da Criança estarem com seus salários atrasados, dizendo haver empresa 

terceirizada que prontamente atende aquele hospital. Finalizou informando que estará 

utilizando desta Tribuna mais vezes para deixar a população à par de seus trabalhos 

realizados enquanto parlamentar. VEREADOR FILIPE CHOCIAI: Primeiramente abordou 

sua participação acompanhando inauguração da nova unidade básica de saúde no 

Município, Sady Silveira, em Olarias, destacando que a referida obra estava a tempos 

sendo aguardada, paralisada, tendo sido retomada pelo Poder Executivo em parceria 

com o Deputado Hussein Bakri, garantindo emenda no valor de setecentos e cinqüenta 

mil reais, em contrapartida com aproximadamente oitocentos mil reais do Município. 

Disse que o referido evento contou com a presença do Secretário de Saúde Beto Preto, 

ficando feliz por mais uma obra inaugurada com contribuição de agentes políticos que 

ajudam a concretizar projetos que geram resultados no dia a dia da vida dos 

pontagrossenses. Destacou compromisso assumido pelo Deputado, de investimentos de 

mais quatro ou cinco milhões de reais para a área de saúde, salvo engano, para atender 

construção de nova UBS equipada e mais outros dois milhões de reais para atender 

outras unidades que serão direcionadas pelo Executivo. Disse que estão somando forças, 

através do Governador Ratinho Júnior para ajudar a concretizar projetos, registrando 

que particularmente, na sua campanha política, sempre defendeu que a função do 

vereador é fiscalizar, legislar, mas irá além, buscando esses resultados e tentando 

concretizar projetos em prol da comunidade. Lembrou haver proposto na sessão passada 

projetos objetivando a concessão de títulos de cidadania honorária ao Governador do 

Estado Ratinho Júnior e ao Deputado Hussein Bakri, reforçando a intenção de tais 

proposições, como reconhecimento que a cidade de Ponta Grossa tem aos referidos 
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agentes políticos, parceiros esses, que ajudam a concretizar projetos. Conta assim com 

a colaboração dos demais pares, acreditando ser uma forma simbólica de 

reconhecimento. Comentou notícia que recebeu referente aos trabalhos da Comissão 

Parlamentar Processante instalada na Casa, dizendo que não tiveram conhecimento 

oficialmente da decisão do Poder Judiciário quanto a condição do Vereador Valtão, mas 

em conversa com jornalistas e pessoas que questionaram o andamento, registrou que 

tem convicção de que não atrapalhará os trabalhos da CPP, onde nesse momento o 

Advogado de Defesa protocolou suas alegações finais, estando seguindo todos os atos e 

agora será aberta notificação com prazo de cinco dias para que o mesmo apresente a 

devida defesa o que a partir de então habilitará a comissão, onde junto com o relator 

Vereador Isaias, estarão debatendo todo o conteúdo do processo para confeccionarem 

o relatório final que será submetido ao crivo dos demais parlamentares. Quanto aos 

apontamentos apresentados à respeito do transporte coletivo, informou haver 

conversado com a Prefeita Elizabeth Schmidt a qual comunicou ainda não ter uma 

questão consolidada do acordo que está sendo produzido na justiça cível, mas que a 

partir do momento em que se tenha essas informações, defendeu a necessidade dos 

vereadores também ter esse conhecimento, já deixando à disposição, estando 

encaminhando na seqüência, para que possam ter transparência desse conflito. 

VEREADOR JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL: Comunicou haver protocolado seu primeiro 

projeto de lei na Casa, denominando como primeiro emprego, promovendo pequenas 

alterações na Lei nº 13.617/19 que tem como finalidade inserir cidadãos e cidadãs no 

mercado de trabalho, gerando assim maior inclusão social, principalmente a geração de 

renda. Propôs ainda no referido projeto que de quinhentas vagas que a legislação propõe 

sejam alteradas para mil, no sentido de que um maior número de pessoas possam ser 

beneficiadas. Relatou a total dificuldade que cidadãos e cidadãs passam para conquistar 

o primeiro emprego, onde sempre se exige experiências. Na atual lei, coloca como idade 

máxima de vinte e quatro anos, onde está propondo que seja também aberto àqueles 

que acabaram perdendo seus empregos e algo muito importante, as mulheres que foram 

casadas por anos e se divorciaram e desejam correr atrás de seus objetivos, vindo a ser 

beneficiadas. Em aparte, Vereadora Josi do Coletivo o parabenizou pela apresentação do 

referido projeto, considerando coerente com a realidade dos primeiros empregos, 

apresentando como sugestão, que de repente mulheres ex donas de casa que muitas 

vezes não se divorciam por não ter uma ocupação funcional, nunca tendo trabalhado, 
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estabelecer às mesmas uma quota, dessas vagas. João Maciel finalizou informando haver 

redigido requerimento para saber se de fato o projeto ainda está em vigor, se está 

funcionando e quantos jovens foram beneficiados até o momento. Parabenizou a todos 

os profissionais de enfermagem pela passagem dessa data doze de maio, Dia 

Internacional da Enfermagem, dizendo que seu mandato, o PSC também concorda com 

a readequação do piso salarial da classe que está na linha de frente, adjunta aos médicos 

e demais profissionais, registrando que a palavra mais sensata de hoje é dizer "obrigado". 

VEREADORA MISSIONÁRIA ADRIANA: Iniciou citando a Terceira Carta de João, Capítulo 

1, versículo 2: Amado desejado que vá bem a tua saúde e que tudo corra bem, assim 

como vai bem a sua alma. Comentou a respeito da semana que começa do dia dez ao dia 

vinte para homenagear a classe de enfermagem, profissionais que estão na linha de 

frente ao combate à COVID-19, dirigindo as suas orações, dizendo que nunca se pontuou 

tanto valor aos profissionais da saúde no país e no mundo, com seu pedido para que 

sejam valorizados e reconhecidos em todos os seus esforços. Parabenizou e agradeceu a 

população que estão nos hospitais, Postos de Saúde, UPAS, esperando que procurem 

compreender os trabalhadores esgotados pela rotina pesada que tem que suportar o 

próprio cansaço, a própria dor para dar a vida para acudir as pessoas enfermas. 

Parabenizou ao Vereador Izaias Salustiano pelo projeto em andamento, onde estão 

unindo forças à uma necessidade quanto à saúde da mulher, louvando a Deus pela 

matéria, em poder unir à idéia, citando que estava amadurecendo tal proposição, unindo 

assim forças. Relatou se tratar de projeto dispõe sobre o fornecimento de absorventes 

higiênicos nas escolas públicas, na Fundação Municipal de Assistência Social, 

acrescentando que também tivessem nas UBS para as mulheres, pensando na dignidade 

das mesmas. Desejou a todos uma semana abençoada, citando a respeito da VCG, o que 

muito alegrou ver que a Prefeita Municipal Elizabeth Schmidt não se eximiu de sua 

responsabilidade, colocando à Prefeitura à disposição para ajudar a VCG, esperando uma 

declaração jurídica para estar junto aos trabalhadores. Finda a Comunicação 

Parlamentar, deu-se início à ORDEM DO DIA - EM SEGUNDA DISCUSSÃO - 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 período de 

calamidade pública no Município de Ponta Grossa: APROVADO, tendo recebido votos 

contrários dos Vereadores Dr. Erick, Dr. Zeca e Josi do Coletivo. Ficam registradas ainda 

as ausências justificadas das votações dos Vereadores Pastor Ezequiel Bueno e João Vitor 
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Ferreira Maciel, por estarem ausentes no momento da votação, cujos pedidos foram 

acatados pelos demais pares. PROJETO DE LEI Nº 37/21 (Vereador Felipe Passos), 

promove alteração na Lei nº 10.519, de 13/04/2011, conforme especifica: APROVADO. 

PROJETO DE LEI Nº 65/21 (Vereadora Missionária Adriana), denomina de PASTORA ANA 

RITA RIBAS SANTOS a Rua 41, do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, 

nesta cidade: APROVADO. EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 385/19 

(Vereador Pastor Ezequiel Bueno), dispõe sobre a criação da "Semana da Internet 

Segura" nas Escolas Municipais e dá outras providências: APROVADO. PROJETO DE LEI 

Nº 299/20 (Vereadora Professora Rose), denomina de BENTA KALEF HENNEGERG a Rua 

"B", do Loteamento Jardim do Lago, Bairro Olarias, nesta cidade: APROVADO. PROJETO 

DE LEI Nº 321/20 (Vereador Felipe Passos), concede Título de Cidadão Benemérito de 

Ponta Grossa ao Senhor PABLO ALFREDO STREMEL: APROVADO, com votos favoráveis 

dos Vereadores Missionária Adriana, Daniel Milla Fraccaro, Divo, Ede Pimentel, 

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

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

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

DISCUSSÃO ÚNICA - Foram APROVADAS: Moções nºs 163/21, do Vereador Léo 

Farmacêutico; 164, 165, 166/21, do Vereador Dr. Erick e Indicações nºs 530/21, do 

Vereador Dr. Zeca; 531/21, do Vereador Léo Faramacêutico; 532/21, do Vereador 

Quinzinho Sansana; 533/21, do Vereador Leandro Bianco; 534/21, do Vereador Ede 

Pimentel; 535, 537, 539/21, do Vereador João Vitor Ferreira Maciel; 536/21, da 

Vereadora Missionária Adriana; 538, 540/21, do Vereador Felipe Passos. Concluída a 

votação da Ordem do Dia e abertas as inscrições para o PEQUENO EXPEDIENTE, se 

manifestaram: VEREADOR QUINZINHO SANSANA: Ratificou seu discurso da última 

sessão, onde comentou a respeito da necessidade de obras nas rodovias que cortam o 

perímetro urbano da cidade, lembrando que na ocasião comentou a respeito da 

realização de estudo minucioso na Avenida Souza Naves, com estudo dos policiais 

federais, onde foram identificados cinco pontos críticos, em que necessitava intervenção 

com obra mais complexa, ocasião em que esqueceu de mencionar que duas estão sendo 

realizadas através de acordo de leniência firmado pelo Ministério Público e empresa que 

administra os pedágios na região, as quais se encontram em andamento, destacando que 

embora com valor alto, muito agradece, dada a necessidade. Lembrou que na época 

comentou-se a respeito do projeto completo que realizaram, constando cinco 
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intercessões de desníveis, oito passarelas e fechamento total do canteiro central, com 

passeio adequado de ciclofaixas e iluminação e, como estão fazendo duas, destacou que 

o projeto fica incompleto e até semana passada ocorreram três acidentes com um óbito, 

fator que o deixa muito preocupado. Parabenizou aos profissionais de enfermagem pela 

passagem desta data, dizendo que são verdadeiros guerreiros em tempos de pandemia, 

sendo pouca gente que se sujeita a enfrentar um mal tão nocivo. Por fim, destacou o 

resultado da reunião de conciliação ocorrida entre a VCG, Prefeitura e Tribunal do 

Trabalho, ficando contente em saber que amanhã a população pode contar com o 

transporte coletivo, ressaltando ser primordial. Parabenizou a Prefeita Municipal por 

estar cumprindo com sua obrigação de concedente, mantendo o equilíbrio do transporte 

público. Apelou ao Presidente do Sindicato da classe dos funcionários da VCG que 

retornem cem por cento às atividades, em face das negociações que vem sendo 

estabelecidas. JOSI DO COLETIVO: Para registrar suas considerações à passagem do Dia 

Internacional de Enfermagem, ressaltando que nos dois últimos anos nunca foi tão 

simbólica essa data, quando em 2.021 especialmente, esses profissionais estão frente 

lutando em prol de melhor piso salarial. Em nome do PSOL, mandato coletivo, destacou 

que estão na luta pela valorização das enfermeiras e enfermeiros, unindo-se à fala do 

Vereador Geraldo Stocco, quanto ao resgate dessa discussão a nível municipal. Ressaltou 

que mesmo com a vitória do movimento abolicionista que se comemora no dia treze de 

maio, ainda não conseguiu-se superar o racismo no país, o acesso à educação superior 

para a população negra foi e ainda é demanda a ser sanada por políticas públicas que 

visem reduzir os efeitos do racismo na sociedade - por muito tempo mulheres negras 

não tiveram acesso a nível superior, ficando com funções técnicas de nível médio de 

formação. Disse que hoje se sabe que tanto o racismo quanto o machismo incrustado na 

base do sistema social, não é coincidência verificar que a maioria dos profissionais em 

especial femininas, que estão na linha de frente da COVID sejam negras e pobres. Fez 

menção ao Projeto de Lei nº 2564/20 que prevê piso salarial para enfermeiros, técnicos 

auxiliares de enfermagens, além de parteiras da rede pública e privada, o qual estava 

prestes a entrar em pauta no Senado Federal, no entanto terminou sem acordo do 

Presidente do Senado Rodrigo Pacheco, outros senadores e representantes da 

enfermagem, uma vez que o líder do governo, Senador Fernando Bezerra Coelho 

(MDB/PE) não compareceu para discuti-lo percebendo não haver interesse do Governo 

Federal em realizar debate sério nesse sentido. Assim, registrou que muito mais que 
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homenagem, precisam lutar por esse segmento. Parabenizou sua Nora Juliana Russo, 

enfermeira, que mesmo sem piso salarial, encara essa profissão de forma bastante digna; 

sua Enteada Técnica de Enfermagem, Viviane Ferreira Kieras, dizendo de seu orgulho por 

ambas, onde irá lutar para que seja reconhecida a categoria. Comentou sobre sua visita 

ao CRAR na sexta-feira passada e irá marcar horário com o Secretário Rodrigo, 

considerando que toda a vistoria nas clínicas para efetuar castração já foi realizada, 

ficando à cargo da prefeitura dar segmento a esses processos parados a dois meses no 

Município, significando grande problemas de zoonoses, abandono, sacrifícios e mortes 

de animais que estão nas ruas. Vereador Izaias Salustiano, em aparte, externou seu 

reconhecimento e cumprimentos a todos os profissionais enfermeiros e enfermeiras da 

rede pública e privada da cidade, em especial os que estão na linha de frente no combate 

à Covid-19. Apresentou tema que ocorreu nos últimos dias na cidade, de extrema 

gravidade e importância, onde o Ministério Público tem exercido com seu papel, por 

outro lado, os parlamentares que tem o dever constitucional de exercer a função de 

fiscalizar, estão passivos, sem entender o que ocorreu na PROLAR, onde não houve 

nenhum comentário ou movimentação no sentido de saber a verdade dos fatos. Relatou 

dois presidentes denunciados por apropriação indébita e desvios de recursos e ainda 

suspeitos de crime de peculato, não havendo transparência quanto a destinação dos 

imóveis, quem é o responsável pela fiscalização das casas, onde existem bairros na 

cidade em que traficantes estão atropelando os proprietários de seus imóveis, além de 

uma série de outros problemas que necessitam ser verificados. Informou que irá 

preparar requerimento, buscando informações para poder entender a sistemática de 

trabalho, o fluxo financeiro, como é exercido o papel fiscalizador da referida companhia. 

O Senhor Presidente, concordando com as palavras do vereador Izaias, citou que tem 

que haver investigação quanto aos fatos ocorridos na PROLAR e os culpados serem 

punidos. VEREADOR EDE PIMENTEL, passando ao Vereador Geraldo Stocco, que nesta 

oportunidade se somou ao pronunciamento do Vereador Izaias, dizendo que seu 

mandato também está escandalizado frente a notícia envolvendo dois últimos 

presidentes da PROLAR que se apropriaram indevidamente de verbas públicas, quase 

cento e cinqüenta mil reais desviados, em ocasião que a cidade passa por momentos 

bons, porém existem trechos que muitas pessoas desconhecem e são essas que precisam 

de habitação, considerando triste o fato de agentes públicos que estavam para ajudar 

essa população, no entanto acabaram desviando recursos que iriam salvar vidas e 
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famílias. Colocou que esta Casa precisa levantar os fatos. Izaias, seguindo, informou que 

irá protocolar Moção de Sugestão Legislativa, solicitando aos que possam assinar juntos, 

para que a Prefeita Municipal determine aos órgãos competentes, a retomada de 

maneira urgente, do programa de regularização fundiária, sabendo que o programa 

papel legal está estagnado a muitos anos, desde a administração do Prefeito Marcelo 

Rangel e hoje, em razão da crise da pandemia, se faz importante o desenvolvimento do 

mesmo ou outro equivalente no sentido de promover além dessa regularização, acolher 

as famílias que estão desamparadas. De outro lado tem percebido, com o crescimento 

da cidade, a implantação de novos loteamentos onde é exigido do empreendedor uma 

área para fins institucionais, porém nas ocupações irregulares, o invasor chega primeiro, 

pessoas sem teto, fragilidades, famílias com dificuldades, mas outras tantas são 

oportunistas de plantão que estão invadindo o patrimônio público. Assim, outra atitude 

que irá tomar, que é solicitar, seja através de requerimento oficial, informando todas as 

áreas institucionais em todos os loteamentos que aprovaram nos últimos anos, exigindo 

que o Executivo realize fiscalização efetiva, objetivando impedir tais invasões. 

VEREADOR PASTOR EZEQUIEL BUENO: Para prestar homenagem a todos os profissionais 

de enfermagem nesse momento difícil, dos quais destacou que tem prestado serviço 

relevante nesse momento de dor e enfermidade das pessoas, não somente as que estão 

internadas, como as que são atendidas nos postos de saúde. Registrou seu carinho, 

respeito e gratidão a todos os profissionais da classe, destacando ser um dom. 

Mencionou sua Tia Nelza, Enfermeira da Prefeitura a quase trinta anos, que está na ativa 

e em seu nome parabenizou a classe desses profissionais. Relatou que esteve ontem na 

frente do Portão da VCG, às dezoito horas orar, clamando que Deus toque no coração 

dos diretores e responsáveis daquela empresa concessionária, para olharem aos 

funcionários que tem famílias que estão nesse momento mendigando por não 

receberem seu digno salário. Está preparando moção de apelo, ressaltando que se o 

Poder Executivo tem responsabilidade de pagar pelos dezessete dias em que ocorreu o 

lockdown, juridicamente que assim seja determinado, e os proprietários da VCG paguem 

seus funcionários. Ressaltou que os mesmos não precisam ficar dependendo de cestas e 

esmolas porque são trabalhadores dignos de seus salários. VEREADOR LEANDRO 

BIANCO: Também para se somar quanto à situação da VCG, dizendo que fica feliz quanto 

aos funcionários receberem, sendo seu direito, porém se posicionou contrariamente 

utilizar dinheiro público para fazer caridade com empresa privada, a não ser que esteja 
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estabelecido em contrato, onde tem que ser respeitado e pago. Ressaltou que se o Poder 

Público bancar a mesma pelos dias que ficou com suas atividades paralisadas, tem que 

bancar também todas as empresas que tiveram prejuízos nesses tempos de pandemia. 

Não havendo mais vereadores para se pronunciar, o Senhor Presidente encerrou a 

presente sessão, convocando outra para o dia dezessete do mês em curso, no horário 

regimental, informando que a Ordem do Dia será publicada no Diário Oficial do 

Município, além de estar à disposição via rede de computadores. Eu, Vereador Dr. Erick, 

Secretário, supervisionei a redação da presente Ata, a qual segue assinada por mim, pelo 

Senhor Presidente e demais vereadores presentes. Sala das Sessões, em doze de maio 

de dois mil e vinte e um. 

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SETOR LEGISLATIVO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL DO BRASIL – CAMPOS GERAIS - 
PARANÁ, em 18 de maio de 2.021. 

 

Altanir Schebeliski Virissimo de Oliveira 

Estagiário do Setor Legislativo 

 


