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ACOMPANHAMENTO DE SESSÃO ORDINARIA DA CAMARA 19/05/2021 

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) 
AUSENCIA PARCIAL 

JUSTIFICADA 

 

VALTÃO (PRTB) 

AUSENCIA 

INJUSTIFICADA-

AFASTADO DO CARGO 

AUSENCIA INJUSTIFICADA - 

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. 
 

CONVIDADO: DIRETOR DA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PONTA GROSSA: 

Rodrigo Venske: Diz ser situação indesejada e atípica para todos, diz que demorou muito para chegarem até 

aqui, diz ser temática delicada, onde o executivo propõe lei para fazer pagamento indenizatório, mais de 50% 

do custo da Viação Campos Gerais é para  o pagamento de salários, estar disponível para responder a todos os 

questionamentos, trouxe apresentação de dados técnicos, disponíveis no portal da transparência, diz ser 
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fiscalizado pela Autarquia, diz não ser  a VCG responsável pela organização e gerencia, isso é função do poder 

concedente, e responsável pela fiscalização e equilíbrio, diz haver discrepância no curso de operação, 14 meses 

de desiquilíbrio brutal, resultado de uma queda brusca de passageiros, que se prolongou após o fim do decreto, 

um dos motivos são antigos passageiros que agora utilizam outras formas de transporte, que o maior comprador 

de vale transporte é a prefeitura, e que ela e muitos clientes pararam de comprar,  que outros municípios pararam 

antes que o de Ponta grossa, no que se refere ao problema do sistema de transporte coletivo. Que o município 

tentou trazer um equilíbrio para o sistema. 

O recurso quitará folha de pagamento da VCG, diz que recentemente teve houve bloqueio nas contas pede 

liberação dos recursos para pagamento de folhas, e que o sistema é eletrônico, que será extremamente rápido 

o recurso, efetuado o acordo não garante impedir futuro colapso do sistema futuro, não há subsidio da tarefa, 

necessita dos usuários, a empresa está avaliando sobre a possibilidade de ações para com o município. Houve 

eventuais compras de vale transporte por parte do município, pequenas referentes ao defect. operacional, a 

obrigação dos salários é da empresa, mas a uma sentença que define uma solidariedade com a prefeitura. Os 

bens da empresa servem para a operação da empresa então isso impede usá-los para garantir pagamentos, que 

nenhuma empresa do ramo sobrevive sem subsidio e este sistema deve ser repensado, nenhuma empresa 

consegue continuar operando no contrato atual. Ser fundamental fazer o pagamento para parar a greve, comenta 

que com o início da pandemia perdeu credito com instituições bancarias. 

COMUNICAÇÃO PARLAMENTAR:SUPRIMIDA 

 

 

Câmara Municipal de Ponta Grossa 
               Estado do Paraná     

  

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO 

ORDEM DO DIA 19/05/2021 - SESSÃO ORDINÁRIA 

EM REGIME DE URGÊNCIA 

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 
DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 86/2021: 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a indenizar a VIAÇÃO CAMPOS GERAIS LTDA. No valor de R$ 1.718.363,37, 

conforme especifica. 
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 
CFOF - Favorável 
COSPTTMUA - Favorável 
Votação Nominal – Aprovado- 15 Votos favoráveis – 3 Votos contrários - 0 abstenções  

_________________________________________________________________________ 
EM SEGUNDA DISCUSSÃO 

DO VEREADOR PASCOAL ADURA 

Projeto de Lei Ordinária nº 126/2016: 

Denomina de DOMINGOS SANTOS VIEIRA DA SILVA a Rua nº 03 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, 

nesta cidade. 
Votação nominal – aprovado – 17 votos favoráveis – 0 votos contrários - 0 abstenção 

_________________________________________________________________________ 
DA VEREADORA PROFESSORA ROSE 

Projeto de Lei Ordinária nº 298/2020: 

Denomina de NEUTO NOVELIM a Rua nº 23 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, nesta cidade. 
Votação nominal – aprovado – 17 votos favoráveis- 0 votos contrários - 0 abstenções 
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_________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 26/2021: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 100.000,00, e dá outras providências. 
Votação nominal – aprovado –18 votos favoráveis- 0 votos contrários - 0 abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
DO PODER EXECUTIVO 

Projeto de Lei Ordinária nº 40/2021: 

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 300.000,00, e dá outras providências. 
Votação nominal – aprovado – 18 votos favoráveis- 0 votos contrários - 0 abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
EM PRIMEIRA DISCUSSÃO 

DO VEREADOR PASCOAL ADURA 

Projeto de Lei Ordinária nº 127/2016: 

Denomina de MIGUEL SANTOS VARGAS a Rua nº 04 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta cidade. 
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 
COSPTTMUA - Favorável 
Votação nominal – aprovado – 17 votos favoráveis- 0 votos contrários - 0 abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR FELIPE PASSOS 

Projeto de Lei Ordinária nº 20/2021: 

Promove alterações na Lei nº 9.005, de 18/09/2007, conforme especifica. 
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 
CFOF - Favorável 
COSPTTMUA - Favorável 
Votação nominal – aprovado – 18 votos favoráveis- 0 votos contrários - 0 abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
DO VEREADOR DR. ERICK 

Projeto de Lei Ordinária nº 25/2021: 

Promove alterações na Lei nº 11.233, de 27/12/2012, que dispõe sobre a Política Ambiental Municipal de Ponta Grossa, 

conforme especifica. 
PARECERES: CLJR - Pela admissibilidade 
CFOF - Favorável 
CAPICTMA - Favorável 
Votação nominal – aprovado – 18 votos favoráveis- 0 votos contrários - 0 abstenções 

 

_________________________________________________________________________ 
EM DISCUSSÃO ÚNICA 

MOÇÕES 
Nº 172/2021 do Vereador PASTOR EZEQUIEL BUENO 
MOÇÃO DE APELO 
Dirigida à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Ponta Grossa, Sra. Elizabeth Silveira Schmidt, solicitando o 

devido pagamento aos trabalhadores da Prefeitura, referente aos dias de paralização do lockdown decretado pela 

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. 
Nº 173/2021 do Vereador JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL 
MOÇÃO DE APLAUSO 
A ser encaminhada à MICHELLA PRZYBYCIEN após a manifestação do Soberano Plenário, tendo em vista os 

relevantes trabalhos prestados na comunidade pontagrossense através do Atendimento Médico pelo SAMU. 
Nº 174/2021 do Vereador JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL 
MOÇÃO DE APLAUSO 



 

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

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

A ser encaminhada ao JOÃO JOEL ALVES TEIXEIRA após a manifestação do Soberano Plenário, tendo em vista os 

seus mais de trinta anos de empreendedorismo em nosso município na Vila Santa Bárbara, no Bairro Cará-Cará. 
Nº 175/2021 do Vereador GERALDO STOCCO 
MOÇÃO DE SUGESTÃO LEGISLATIVA 
Dirigida à Excelentíssima Senhora ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, Prefeita do Município de Ponta Grossa, para 

realização de estudos e posterior encaminhamento de Projeto de Lei, para criação do piso salarial municipal da 

Enfermagem, Técnico em Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e da Parteira, além da limitação da carga horária mensal 

em 30 horas. 
Nº 176/2021 do Vereador EDE PIMENTEL 
MOÇÃO DE APLAUSO 
Dirigida a Hamburgueria Bunny Burger, localizada na Rua Almirante Barroso, nº1891, no bairro Uvaranas, representada 

pelos proprietários Israel Coelho Filho, Jociel Coelho e MisaelCoelho. 
TOTAL DE MONÇÕES - 5  

Vereador Pastor Ezequiel (AVANTE) - 1 

Vereador João Vitor Maciel (MDB) - 2 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 1 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

INDICAÇÕES 
Nº 575/2021 do Vereador DR. ERICK: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a 

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com cascalhamento, 

patrolamento, manilhamento e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Marialva, Vila Isabel. 
Nº 576/2021 do Vereador DR. ERICK: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a 

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a retomada das obras de pavimentação asfáltica 

na Rua Praia Porto de Pedras, Contorno. 
Nº 577/2021 do Vereador DR. ERICK: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, após a 

manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que determine aos 

departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando a urgente manutenção com cascalhamento, 

patrolamento, e inclusão no plano de pavimentação asfáltica da Rua Líbero Badaró, próximo a AABB, São Francisco. 
Nº 578/2021 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 Construção de 

uma Lombada Elevada na Rua Estrada José Kalinoski, em frente ao Nº 857, na Vila Shangrilá. 
Nº 579/2021 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 colocação de bancos ao longo 

da praça Guairacá, na rotatória Carlos de Laet. 
Nº 580/2021 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 sinalização vertical e horizontal 

ao redor da praça Guairacá, na rotatória Carlos de Laet. 
Nº 581/2021 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 dos bueiros e valetas próximas a antiga Associação de Servidores e a rua 14 BIS no bairro Cara Cara. 
Nº 582/2021 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 viabilidade para 

instalação sinalização vertical e horizontal de regulamentação, bem como implantação de faixa elevada na Rua Emília 

Mendes Machado no Jardim Planalto, Bairro da Chapada, em frente ao antigo posto de saúde do Bairro. 
Nº 583/2021 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 
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Sua Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, providências objetivando estudos de 

viabilidade para instalação de faixa de travessia elevada na Rua Padre Anchieta, nas imediações do nº 1080. 
Nº 584/2021 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 o reparo nas grades de proteção 

no mirante instalado sobre o arroio, localizado na Avenida Bonifácio Vilela, em frente ao número 841. 
Nº 585/2021 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 de 

viabilidade para instalação de faixa de travessia elevada na Rua Padre Anchieta, nas imediações do nº 1080. 
Nº 586/2021 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 

travessia elevada na Rua Paes de Andrade, na Vila Hilgemberg, bairro Nova Rússia, nesta cidade.os esta Proposição, 

esperando a compreensão e apoio dos Nobres Pares para a sua aprovação. 
Nº 587/2021 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 o Patrolamento 

e a colocação do Fresado na Rua Manoel Soares Santos, principalmente em frente ao Nº 585, na Vila Órfãs. 
Nº 588/2021 do Vereador GERALDO STOCCO: Indico à Mesa Executiva, nos termos do art. 107 do Regimento Interno, 

após a manifestação do Soberano Plenário, seja oficiado àExcelentíssima Senhora Prefeita Municipal, para que Sua 

Excelência determine aos departamentos competentes da municipalidade, objetivando a instalação de placas informativas 

sobre a obrigatoriedade do uso de máscara nas pistas de caminhada e ciclovias da cidade, de acordo com a Lei Estadual 

20.189/2020. 
Nº 589/2021 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 criação de uma vaga de Parada 

Rápida na Rua Sete de Setembro, em frente ao número 887. 
Nº 590/2021 do Vereador FILIPE CHOCIAI: 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 revitalização 

Parque Municipal de Ponta Grossa - Contorno. 
TOTAL DE INDICAÇÕES - 16 

Vereador Dr. Erick (PSDB) - 3 

Vereador Jairton da Farmácia (DEM) - 2 

Vereador Geraldo Stocco (PSB) - 5 

Vereador João Vitor Ferreira Maciel (MDB) - 1 

Vereadora Missionária Adriana (SOLIDARIEDADE) - 3 

Vereador Ede Pimentel (PSB) - 1 

Vereador Filipe Chociai (PV) - 1 

 

 

 

DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO, em 18 de maio de 2.021. 

 

Ver. DANIEL MILLA FRACCARO                      Ver. ERICK CAMARGO 

         Presidente                                                         1º Secretário 
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PEQUENO EXPEDIENTE 

Foi votado a favor da supressão do pequeno expediente. 

ATA DA SESSÃO DISPONÍVEL EM:  

 

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

pedienteAta=2&dtReuniao=19/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=  
 

                                                                                                                                                                                   

ATA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE PONTA GROSSA, REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE MAIO DE DOIS MIL 

E VINTE E UM. (XVIII LEGISLATURA) 

          Aos dezenove 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, com a ausência justificada do Vereador Paulo Balansin e as presenças dos 

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 e 

Leonilton A. Carneiro - Léo Farmacêutico. 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 26/21 (Projeto de Lei nº 91/21), altera a Lei nº 13.383, de 08/02/2019. Of. 

nº 540/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 86/21, de autoria do Vereador Geraldo 

Stocco. Of. nº 555/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 88/21, de autoria da 

Vereadora Joce Canto. Of. nº 558/21-GP, em atendimento ao Requerimento nº 89/21, de 

autoria da Vereadora Joce Canto. Of. nº 305/21-GP, em atendimento a Indicação nº 

210/21, de autoria do Vereador Dr. Erick. DO VEREADOR PAULO BALANSIN E 

OUTROS - Projeto de Emenda à LOM nº 01/21, promove alterações na Lei Orgânica do 

Município. DO VEREADOR FELIPE PASSOS - Projeto de Lei nº 89/21, dispõem sobre 

a instalação de câmeras de segurança nas ambulâncias do Atendimento Móvel de Urgência 

(Samu) do Município de Ponta Grossa. Projeto de Lei nº 90/21, institui prazo para o Poder 

Público Municipal proceder à reparação de danos ou defeitos em pavimentos de vias 

públicas, concede desconto no IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana, e 

dá outras providências. DO VEREADOR JOÃO VITOR FERREIRA MACIEL - Moção 

https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=19/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
https://www.legislador.com.br/LegisladorWEB.ASP?WCI=ExpedienteTexto&ID=9&inExpedienteAta=2&dtReuniao=19/05/2021&tpReuniao=1&dsVerbete=
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de Apelo nº 177/21, dirigida à Excelentíssima Prefeita Municipal de Ponta Grossa 

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, para que determine ao departamento competente a 

inclusão das lactantes com até 180  dias de amamentação no rol de prioridades para a 

vacinação contra a COVID-19. Finda a leitura do Expediente o Senhor Presidente solicitou 

aos Líderes Partidários para indicarem os membros da Comissão que irá analisar o Projeto 

de Emenda à LOM nº 01/21, até a próxima sessão. Anunciou a presença de um dos 

diretores da Empresa de Transporte Coletivo Viação Campos Gerais, o qual foi convidado 

pela Comissão de Obras, Serviços Públicos, Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana 

para explanar a respeito das questões financeiras da referida concessionária em face da 

paralisação dos colaboradores por não haverem recebido seus salários, autorizando a 

utilizar da Tribuna o Doutor Rodrigo Venske, o qual após sua manifestação foi sabatinado 

pelos Vereadores Divo, Izaias Salustiano, Josi do Coletivo, Filipe Chociai, Geraldo 

Stocco, Ede Pimentel, Quinzinho Sansana, Leandro Bianco, Pastor Ezequiel Bueno, 

Missionária Adriana, Léo Farmacêutico, Daniel Milla Fraccaro e Paulo Balansin. Foi 

colocada em votação, tendo sido aprovada a solicitação verbal do Vereador Filipe Chociai, 

no sentido de suprimir a Comunicação Parlamentar da presente sessão para proporcionar 

dar seqüência à votação do Projeto de Lei nº 86/21. Também em Questão de Ordem o 

Vereador Geraldo Stocco informou que a maioria dos Senhores Vereadores assinaram 

requerimento propondo abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o 

contrato firmado entre o Município e Viação Campos Gerais restando apenas uma 

assinatura para poder protocolar a proposição, colocando à disposição dos demais pares, 

por orientação do Senhor Presidente. Em seguida foi anunciada a ORDEM DO DIA - EM 

REGIME DE URÊNCIA, EM PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI Nº 86/21 

(Poder Executivo), autoriza o Poder Executivo Municipal a indenizar a VIAÇÃO 

CAMPOS GERAIS LTDA, no valor de R$ 1.718.363,37, conforme especifica: 

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, Jairton da Farmácia, Dr. Zeca, Leandro 

Bianco, Léo Farmacêutico e Paulo Balansin. Votaram contrariamente os Vereadores 

Izaias Salustiano, João Vitor Ferreira Maciel e Josi do Coletivo. Fica registrada a 

manifestação da Vereadora Josi do Coletivo durante a discussão do referido projeto: 

"Realmente estamos numa sinuca de bico, muito complicada, muito séria. É um grande 

dilema em relação a esse PL 86/21, mas eu quero fazer uma colocação aqui, que caos no 

serviço público do transporte coletivo em Ponta Grossa, em meio à esta justa greve dos 

funcionários trabalhadores da VCG a dois meses sem receber seus salários, sabem o que 

é isso? Dois meses sem receber os seus salários, os senhores sabem e muita gente aqui 

sabe, só que deixamos claro aqui que essa situação ela é fruto do sistema de transporte 

público hoje totalmente colapsado, originou, que acabou originando o atual contrato pela 

omissão das sucessivas más gestões municipais referentes às irregularidades e desmandos 

da VCG à muito tempo. Apontados isso em diversas CPIs nesta Casa de Leis. Na primeira 
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CPI realizada no início da década de noventa, do século passado, Senhores, muitas 

questões foram apuradas e não tiveram respostas satisfatórias do Poder Executivo e que 

represados estouraram na crise hoje vivenciada por funcionários, pelos usuários do 

transporte coletivo. Enquanto eu defender trabalhadores, nós do PSOL sempre estivemos 

ao lado dos trabalhadores da VCG, sempre, presentes na luta da população e dos 

trabalhadores, contra os desmandos da VCG e do poder público. Nosso partido, fundado 

em 2005 na cidade, nossos militantes de então tiveram papel protagonista no movimento 

organizado em 31 de março de 2.006, que paralisou totalmente a circulação dos ônibus na 

cidade e conseguiu barrar o aumento abusivo da tarifa do transporte naquela época. O 

PSOL também esteve lado a lado aos trabalhadores da VCG em 2.016, eu inclusive estive 

lá, quando estivemos com os motoristas e cobradores na greve geral contra a reforma da 

previdência, promovida pelo Governo Temmer. Também esse movimento foi vitorioso, 

pois como é de conhecimento de todos a reforma da previdência só veio a acontecer no 

governo anti povo de Bolsonaro. Então não venham falar que nós não estamos ao lado do 

trabalhador, mas nós estamos ao lado da moralidade. O PSOL sempre esteve, apesar das 

direções sindicais pelegas que na maioria das vezes vocês tiveram e subservientes aos 

interesses dos patrões. Somente quem passou madrugadas fazendo piquete na garagem da 

VCG como eu sabe dizer o que é defender trabalhador. Eu e meu companheiro. No 

entanto, Senhores, apesar de reconhecer a justa reivindicação dos senhores, das senhoras 

aqui presentes, justíssima, manifestamos nossa firme posição de votar contra o repasse 

proposto pela Prefeita, pois como vereadores eleitos nossa obrigação é zelar pelo dinheiro 

do povo e não indenizar uma empresa privada de forma indigesta como estão nos 

forçando. Primeiramente é importante lembrar o histórico desse contrato firmado com a 

VCG, totalmente sem transparência, das planilhas apresentadas que justificaram aumentos 

abusivos que implica em uma das tarifas mais caras da cidade. Não estou falando das 

planilhas de hoje, estou falando ao decorrer da história, nós nunca tivemos planilhas 

transparentes da VCG. No entanto, apesar de reconhecer, alguns de vocês, senhores, 

consegue confiar que a VCG, passando esse dinheiro para os trabalhadores, daqui um mês 

não estaremos com o mesmo problema, com a mesma sinuca de bico? E ainda com cartaz 

dizendo que a culpa é nossa? Nossa? Não, não, eu estou aqui para defender o dinheiro 

público. Eu fiz esse juramento no dia que eu assumi aqui. Alguns de vocês confiam na 

VCG, senhores, por esse histórico? Feito esse repasse, existe alguma garantia de que será 

integralmente aplicado no pagamento dos salários dos empregados? Me desculpem mas o 

mandato coletivo do PSOL não confia. O Texto de projeto de lei em questão não afirma 

nenhum item que a VCG se obriga fazer o pagamento dos salários devido aos 

trabalhadores. Eu li, nenhum item. Nosso mandato coletivo teve a precaução de analisar o 

pedido formulado pela VCG, Vereador Geraldo, no processo 008548-49/21, 8160019, o 

próprio Procurador Geral do Município, Doutor Geraldo da Mata aponta de forma incisiva 

que as alegações da VCG em relação ao suposto desequilíbrio financeiro é baseado em 

planilhas que não tem nenhum lastro documental. Nós perguntamos: alguém aqui bota a 



 

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

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

mão no fogo, então por essas planilhas, após esse relato? A VCG teve a pachorra de alegar 

que a prefeitura não nenhum apoio à empresa nesse período pandêmico. Novamente o 

Doutor Gustavo afirma que isso é uma mentira, só com extensão da vida útil dos ônibus, 

Vereador Izaias, dos anos de 2.008 a 2.010, a VCG deixou de investir mais de vinte 

milhões de reais com adiantamento na compra de vales transportes e o valor relativo ao 

passe livre, foram mais de cinco milhões de reais. Portanto, senhores, a própria Prefeitura, 

quando se manifestou no referido processo, refutou todos os argumentos, todos os 

argumentos apresentados pela VCG. E não existe, ao contrário do que falsamente 

propagam aqui nas redes sociais e até aqui nesta Casa de Leis, que exista uma decisão 

judicial obrigando a Prefeitura a indenizar a VCG. Como já mencionei aqui em forma de 

questionamento ao Doutor Rodrigo. Em relação à sentença da Justiça do Trabalho, 

declarou a responsabilidade subsidiária do Município em relação aos pagamentos dos 

salários dos trabalhadores da VCG, é importante dizer que isso implicaria apenas no caso 

da VCG não ter nenhum bem, o valor de condenação, não fosse compensado por algum 

bem. A VCG tem muitos bens, nós sabemos que ela tem muitos bens. Todos sabemos que 

ela tem. Aliás, constatamos nas redes a revolta da população de nossa cidade que eu como 

vereadora represento, pois na prefeitura, que na pandemia foi bastante generosa com a 

VCG, não teve a mesma postura em relação ao pequenas microempresas como muito bem 

falou o Vereador João, que padeceu e ainda padece. O povo tem razão, pois os governos 

em todas as suas esferas tem atendido prontamente o pleito dos bancos e das grandes 

corporações, ignorando o justo reclamo dos pequenos empresários, aqui em PG não é 

diferente. Finalmente Senhores Vereadores, todos nós sabemos que a nossa cidade, 

trabalhadores da VCG foram vítimas de um ardil, de uma grande chantagem, todos vocês 

se lembram que já em fevereiro o Presidente do SINTROPAS, o tal Luizão que eu não 

conheço, vi de longe, SINTROPÁS, eu não tenho ligação com esse sindicato, em vez de 

cobrar da empresa os salários atrasados, já mobilizava os motoristas e cobradores para 

pressionar a prefeita e esta Casa de Leis, no sentido de subsidiar a empresa concessionária, 

o próprio presidente do sindicato. Infelizmente a atual gestão sucumbiu a esta chantagem 

e apresenta esse indigesto projeto de lei. Mas essa chantagem não vai contar com a 

concordância do mandato coletivo. Não vamos assinar embaixo de um ato de covardia da 

atual administração, esperamos que os trabalhadores da VCG nos compreendam porque é 

muito fácil usar dinheiro público, dinheiro da população de Ponta Grossa para resolver 

uma questão que mais cedo ou mais tarde, como disse o Vereador Izaias, vai voltar à tona. 

Quando cedemos uma chantagem, os chantagistas ficam à vontade para repetir o mesmo 

ardil. É isso, obrigada pela atenção e peço à Mesa Diretora que a íntegra dessa defesa 

conste na Ata da forma regimental". EM SEGUNDA DISCUSSÃO - PROJETO DE LEI 

Nº 126/16 (Vereador Pascoal Adura), denomina de DOMINGOS SANTOS VIEIRA DA 

SILVA a Rua nº 03 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta cidade: 

APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 298/20 (Vereadora Professora Rose), denomina de 

NEUTO NOVELIM a Rua nº 23 do Loteamento Residencial Jardim Royal, Bairro Neves, 
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nesta cidade: APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 26/21 (Poder Executivo), autoriza o 

Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 100.000,00, e dá outras 

providências: APROVADO, com votos favoráveis dos Vereadores Missionária Adriana, 

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. PROJETO DE LEI Nº 40/21 (Poder Executivo), autoriza 

o Poder Executivo abrir um crédito adicional especial no valor de R$ 300.000,00, e dá 

outras providências: 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 PRIMEIRA DISCUSSÃO - PROJETO 

DE LEI Nº 127/16 (Vereador Pascoal Adura), denomina de MIGUEL SANTOS 

VARGAS a Rua nº 04 do Residencial Jardim Royal, no Bairro Neves, nesta cidade: 

APROVADO. PROJETO DE LEI Nº 20/21 (Vereador Felipe Passos), promove alterações 

na Lei nº 9.005, de 18/09/2007, conforme especifica: APROVADO. PROJETO DE LEI 

Nº 25/21 (Vereador Dr. Erick), promove alterações na Lei nº 11.233, de 27/12/2012, que 

dispõe sobre a Política Ambiental Municipal de Ponta Grossa, conforme especifica: 

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 172/21, 

do Vereador Pastor Ezequiel Bueno; 173, 174/21, do Vereador João Vitor Ferreira Maciel; 

175/21, do Vereador Geraldo Stocco; 176/21, do Vereador Ede Pimentel e Indicações nºs 

575, 576, 577/21, do Vereador Dr. Erick; 578, 587/21, do Vereador Jairton da Farmácia; 

579, 580, 584, 588, 589/21, do Vereador Geraldo Stocco; 581/21, do Vereador João Vitor 

Ferreira Maciel; 582, 583, 585/21, da Vereadora Missionária Adriana; 586/21, do 

Vereador Ede Pimentel; 590/21, do Vereador Filipe Chociai. O Vereador Izaias Salustiano 

propôs e foi aprovado pelos demais pares a supressão do Pequeno Expediente da presente 

sessão e da sessão extraordinária a ser realizada na seqüência. Não havendo mais assuntos 

a tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente sessão, convocando os Senhores 

Vereadores para Sessão Extraordinária nesta mesma data, para apreciar em segunda 

discussão o Projeto de Lei nº 86/21. 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 dezenove de maio de dois mil e vinte e um.  

__¬¬¬¬___________________SECRETÁRIO __¬¬________________PRESIDENTE 
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