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Sessões Plenárias 

Sessão Ordinária 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

PALÁCIO XIX DE DEZEMBRO

DIRETORIA LEGISLATIVA

Sessão Ordinária do dia 7 de abril de 2020 - Ata n.º 25.

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte, à hora regimental, em ambiente 
virtual, utilizando-se do Sistema de Deliberação Remota instituído pela 
Resolução n.º 2, de 23/3/2020, com discussão e votação remota em virtude 
da emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus SARS-CoV-2, foi 
registrado o quórum necessário de Parlamentares. O Sr. Presidente, Deputado 
Ademar Traiano, secretariado pelos Sr.s Deputados Luiz Claudio Romanelli 
(1.º Secretário) e Gilson de Souza (2.º Secretário), “sob a proteção de DEUS”, 
iniciou os trabalhos da 25.ª Sessão Ordinária da 2.ª Sessão Legislativa da 19.ª 
Legislatura.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano - PSDB): Conforme art. 7º da 
Resolução n.º 2, de 23 de março de 2020, fica dispensada a leitura da Ata. Consulto 
o Sr. 1.º Secretário se há Expediente a ser lido.

SR. 1.º SECRETÁRIO (Deputado Luiz Claudio Romanelli – PSB): Sim, Sr. 
Presidente, há Expediente a ser lido.

EXPEDIENTE: (Transcrição dos documentos originais, que se encontram sob a 
guarda das Comissões e Diretorias.)

Primeiro em relação à própria Ata, que normalmente é feita a leitura pelo Sr. 2.º 
Secretário, no caso o Deputado Gilson de Souza, mas que, em função da adoção 
deste sistema, a Ata fica disponibilizada. Então, o nosso comunicado hoje é o 
seguinte: “Comunicamos aos Sr.ˢ Deputados que as Atas resumidas da 21.ª, 22.ª 
e 23.ª Sessões Ordinárias e da 5.ª, 6.ª e 7.ª Sessões Extraordinárias, ocorridas 
na semana passada, estão disponibilizadas para a leitura pelos Sr.ˢ Deputados e 
Deputadas no Sistema Eletrônico de Informações, SEI, nas unidades dos gabinetes 
dos Sr.ˢ Parlamentares. Decorrido o prazo de 24 horas para pedidos de retificação, 
estabelecido no § 1.º, do art. 7.º, da Resolução n.º 2/2020, serão consideradas 
aprovadas e assim as íntegras das reuniões serão publicadas no Diário Oficial da 
Assembleia, conforme estabelecido no art. 139 do Regimento Interno. Curitiba, 7 
de abril de 2020.” Assina, Presidente Ademar Traiano. (Comunicado Protocolado 
sob o n.º 1460/2020.)

Ofício n.º 9/2020 do Paranaeducação (Protocolado sob o n.º 1440/2020), 
solicitando dilação de prazo para a entrega de prestação de contas do exercício 
de 2009, que essa solicitação se justifica pela indisponibilidade dos Conselheiros 
desse Serviço Social Autônomo se reunirem em tempo hábil, a qual está 
programada para o dia 15 de abril de 2020. Assina, Claudio Aparecido Alves 
Palozi, Superintendente do Serviço Social Autônomo Paranaeducação. Era isso, 
Sr. Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Senhores Deputados, 
vamos ao horário das Lideranças. Pelo PSD, Deputado Recalcatti.

HORÁRIO DAS LIDERANÇAS: Usaram da palavra os Sr.s Deputados: 
Delegado Recalcatti (PSD); Tadeu Veneri (PT); Gilson de Souza (PSC); Douglas 
Fabrício (CDN); Soldado Fruet (PROS); Subtenente Everton (PSL); Michele 
Caputo (PSDB); Requião Filho (MDB/DEM); Delegado Jacovós (Bloco 
PL/REPUB/PODE); Nelson Luersen (Bloco PDT/PMN); Arilson Chiorato 
(Oposição); e Hussein Bakri (Governo).

DEPUTADO DELEGADO RECALCATTI (PSD): Boa tarde, Sr. Presidente, 
Sr.ᵃˢ Deputadas e Sr.ˢ Deputados. Vou falar rapidamente aqui hoje, parabenizar os 
motoboys, motoristas, policiais, aos profissionais da saúde, que nesta pandemia 
que está acontecendo aí vem ajudando a enfrentar a crise, levando comida, 
levando as coisas mais necessárias para as famílias. Mas quero comentar sobre 
uma decisão da Justiça lá de Foz do Iguaçu, viu Fruet. A Polícia Civil apreendeu 
lá 4.200 máscaras dessas para uso aí agora que estamos usando, não é, e na 
decisão encaminhada à Justiça, o Delegado lá pediu à Justiça que fossem liberadas 
essas máscaras para uso pelos policiais civis. O Juiz, infelizmente, disse na sua 
decisão que se fosse para fazer essa cessão de uso dessas máscaras, elas seriam 
feitas à Secretaria da Saúde ou para a Polícia Militar, visto que esses estão na 
linha de frente. Ora, Sr.ˢ Deputados, será que esses policiais não estão na linha 
de frente? Claro que estão também, estão lá fazendo flagrantes, atendendo aos 
presos e atendendo àqueles encaminhamentos da própria Polícia Militar. Então, 
queria colocar isso, Sr.ˢ Deputados, dizer que lamento essa decisão do Juiz, 
não vendo a Polícia Civil como de linha de frente também. Claro que são e 
somos linha de frente, sim, bem em linha de frente. Então, quero deixar aqui a 
minha homenagem aos policiais civis lá de Foz do Iguaçu e de todo o Estado 
do Paraná, que foram relegados como se não fossem linha de frente. Era esse o 
meu comentário a respeito dessa decisão da Justiça e que nossos policiais estão 
aí também necessitando evidentemente dos EPIs para poderem agilizar os seus 
trabalhos junto às Delegacias de Polícia e nas suas atividades rotineiras, diuturnas 
referentes à segurança pública. Era isso, Sr. Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Próximo orador, 
Deputado Tadeu Veneri, pelo PT.

DEPUTADO TADEU VENERI (PT): Senhores Deputados, Sr.as Deputadas, 

ontem fizemos um alerta e ao mesmo tempo um pedido para que o Governo do 
Estado, a Secretaria da Educação pudesse suspender aquela forma que foi feita 
de aulas a distância, EaD, porque entendíamos que havia um processo totalmente 
feito de forma atabalhoada, sem nenhum planejamento, sem que as pessoas 
pudessem ao mínimo serem ouvidas, e pessoas que falo não são necessariamente 
entidades sindicais, pessoas que estão ligadas à educação, Sr. Presidente, e faço 
aqui inclusive um apelo, porque V.Ex.ᵃ como Presidente deste Poder, assim como 
também o Doutor Sfoggia, que é o Procurador-Geral do Estado, perdão, do 
Ministério Público, possam fazer gestão junto ao Estado para que suspendamos 
as aulas em ensino a distância da forma como está. Veja o senhor, hoje temos, Sr.ˢ 
Deputados, uma demanda que chega de pais e de mães de alunos surdos, que não 
têm condições de acompanhar as aulas. Os aplicativos que são feitos por meio da 
televisão ou do computador, não fizeram a previsão de crianças que têm problemas 
de audição para que possam acompanhar essas aulas. Pior ainda, a pergunta que... 
(Problemas no áudio.) ... quero fazer para os Sr.ˢ Deputados, pedi inclusive para 
ela que ligue para os Deputados que são... (Problemas no áudio.)

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Algum problema 
aí no seu aparelho. Por favor, Deputado Tadeu, algum problema no seu aparelho. 
Falta um minuto e vinte e sete, um e meio tem que dar. Deputado Tadeu, está 
me ouvindo? O Deputado Tadeu está com problema no seu equipamento. Vamos 
passar de imediato ao Deputado Gilson de Souza, na sequência reestabelecemos o 
tempo que falta ao Deputado Tadeu.

DEPUTADO GILSON DE SOUZA (PSC): Senhor Presidente, Sr.ˢ Deputados, 
Sr.ᵃˢ Deputadas, todos que estão nos assistindo neste momento. Gostaria de 
usar esse tempo para falar de uma preocupação que temos com relação àqueles 
comerciantes, igrejas, que têm os seus salões alugados, e por ocasião aí do 
coronavírus tiveram que fechar, suspender os seus trabalhos, suas atividades, mas 
os alugueres ainda estão correndo. Então, entramos com um envio de expediente 
ao Governador do Estado, muitos Deputados assinaram, para que sejam tomadas 
as providências com relação a isso, afinal, elas estão com o seu estabelecimento 
fechado, mas têm que pagar o aluguel no final do mês, para que o Governador 
do Estado possa ajudar nesta situação, para que possa haver a suspensão dos 
alugueres ou quem sabe uma negociação, uma redução, mas é uma situação 
muito difícil, muito complicada. Gostaria também de me dirigir a todos os líderes 
evangélicos, cristãos, padres, enfim, e quero parabenizá-los por entenderem este 
momento tão difícil que estamos atravessando e estão cooperando de forma 
extraordinária, dando todo o apoio necessário, suspendendo as reuniões que 
possam causar aglomerações, mas ajudando as pessoas com alimentos, com apoio 
espiritual e sem dúvida alguma fazem um trabalho muito importante. E também 
sabemos de situações onde muitas pessoas, até mesmo pastores, estão tendo 
dificuldades financeiras, dependendo também de ajuda. E sabemos que o Senado 
aprovou recentemente, e agora vai para o Congresso para que também pastores 
possam usufruir daquela ajuda de R$ 600,00. Esperamos que o Congresso possa 
aprovar isso também, e essas pessoas que tanto colaboram com a nossa sociedade, 
possam também ser assistidas, pessoas que sempre dão ombro para muitas pessoas 
chorarem, estendem as mãos para ajudarem muitas pessoas, também possam ser 
ajudadas nesse sentido. Era isso, Sr. Presidente, Sr.ᵃˢ Deputadas e Sr.ˢ Deputados. 
Que Deus nos abençoe neste momento tão difícil.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Douglas 
Fabrício.

DEPUTADO DOUGLAS FABRÍCIO (CDN): Presidente Traiano, boa tarde 
ao senhor, a todos da Mesa, a todos os Deputados. O assunto que quero trazer 
hoje, novamente, Presidente Traiano, é um assunto que tem me preocupado 
muito, pelo menos aqui no município de Campo Mourão, tenho certeza de que em 
diversos Municípios do Paraná deve estar acontecendo o mesmo, é com relação 
aos bancos. Os bancos não estão respeitando uma forma de pelo menos dar o 
mínimo de atendimento, mesmo lá no computador, para as pessoas, em especial 
os idosos. Acabei de passar na frente do banco Itaú hoje, tem uma fila monstruosa 
de pessoas lá. Isso está acontecendo em todos os municípios, pelas informações 
que me chegam. O Governador, vamos protocolar um ofício, mas pedindo 
aqui a ajuda de todos os Deputados para ajudar a cobrar, que os bancos tomem 
providências de dar o mínimo de atendimento, que orientem, que arrumem uma 
forma de atender, porque vejo os mercados se organizando para atender, vejo as 
farmácias se organizando para atender, vejo vários meios trabalhando, dando um 
jeito de atender à população, dentro das regras e de forma educada e adequada. 
Agora, os bancos que ganham um rio de dinheiro, um rio de dinheiro, não vejo 
colaborando, nem com esta situação de atender melhor às pessoas, deixam lá as 
pessoas nas filas, sempre as filas fora do ambiente, no sol, ou chuva se for o caso. 
Então, deixar esse recado, esse pedido nosso com relação à questão dos bancos. E 
o outro assunto é sobre saúde em geral aqui da nossa região da Comcam, e devem 
ter outros problemas também em outras regiões, com relação ao coronavírus já 
falamos, já pedimos ao Governador que coloque aqui na nossa região um centro 
de triagem, falamos com ele ao vivo pela teleconferência, falamos também com o 
Secretário Beto Preto. Mas outro problema que está afetando muito seriamente a 
região, já foi falado com outros Deputados, é com relação à dengue. Estamos com 
números alarmantes aqui na nossa região. Barbosa Ferraz, por exemplo, tem 1.338 
pessoas com dengue; Engenheiro Beltrão, 1.133; Peabiru, 868; Quinta do Sol, 790; 
Juranda, 765; Campo Mourão, 404. A região da Comcam dá mais de 8 mil casos 
com dengue. Boa Esperança agora há pouco, as lideranças me ligando precisando 
de caminhão lá, ajuda para poder fazer fumasse, ou coisas assim, porque as 
pessoas estão pegando dengue. Então, um recado, um pedido, deixar registro na 
Assembleia para que o nosso Governador, ou o Líder do Governo nos ajude a 
cobrar mais ainda para que esses nossos problemas possam ser amenizados. Esse é 
o nosso pronunciamento, e mais uma vez agradecendo o apoio do Governo, dentro 
das possibilidades, atendendo às nossas...

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Douglas, 
ainda tem 30 segundos, se V.Ex.ᵃ deseja utilizar.

DEPUTADO DOUGLAS FABRÍCIO (CDN): Só para concluir, então. 
Agradecer aqui ao Governador Ratinho, sei que tem feito um esforço muito grande 
com todos os Deputados, estamos vivendo um momento que nunca tínhamos 
vivido antes, então é um momento de esforço de todos. Estou relatando aqui as 
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nossas dificuldades, que não é só da nossa região aqui da Comcam, como tenho 
certeza de que de todas as regiões do Paraná. Um grande abraço a todos e mais 
uma vez obrigado.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Consulto o Deputado 
Tadeu se já conseguiu reestabelecer o seu equipamento.

DEPUTADO TADEU VENERI (PT): Sim, Sr. Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Então, vamos lhe 
conceder o tempo que faltava. Acho que dá um minuto e quarenta segundos, 
Deputado Tadeu.

DEPUTADO TADEU VENERI (PT): Obrigado, Sr. Presidente. Bem 
rapidamente, só quero concluir dizendo que faço um apelo a V.Ex.ᵃ, faço um apelo 
ao Líder do Governo, para que essa situação possa ser resolvida. Veja o senhor 
que hoje o Secretário da Educação revogou todas as licenças que haviam sido 
concedidas. É uma coisa incrível, porque as licenças haviam sido concedidas 
sem que tivessem sido pedidas, entretanto, o Secretário depois de ver toda a 
confusão que está sendo gerada por fazer a educação a distância sem que tenhamos 
professores para acompanhar, revogou, falou que todas as pessoas que quiserem, 
as licenças estão suspensas e podem voltar para a sala de aula. Volto a dizer 
aquilo que falei ontem, é preciso que tenhamos respeito com os alunos, cuidado 
com a educação. E creio que o Secretário, e Sr. Presidente aqui faço um apelo 
aqui a V.Ex.ᵃ, o senhor que tem sido uma pessoa que muitas vezes tem mediado 
relações entre o Estado e mesmo entre entidades sindicais, V.Ex.ᵃ possa fazer um 
apelo, assim como o Deputado Hussein, para que o Secretário receba as entidades 
sindicais. Não vamos fazer um cabo de guerra nessa história, todos vamos perder. 
Hoje os Estados todos estão revendo, inclusive São Paulo, do PSDB, tem tido 
um comportamento completamente diferente. E se não tivermos o cuidado com 
essas crianças que estão, como falei, muitas vezes quatro crianças com uma única 
televisão, vamos ter problemas à frente. Faço esse apelo a V.Ex.ᵃ para que possa 
intermediar uma reunião do Secretário Feder com a APP, do Secretário e também, 
obviamente do Líder do Governo, para que possamos resolver esse problema. 
Obrigado, Sr. Presidente e Sr.ˢ Deputados.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Ok. Próximo orador, 
Deputado Soldado Fruet.

DEPUTADO SOLDADO FRUET (PROS): Boa tarde, Sr. Presidente, Mesa, 
Sr.as Deputadas e Sr.s Deputados. Senhor Presidente, quero, vim aqui dizer 
que o Soldado Fruet também é Deputado do Estado do Paraná e está aqui para 
somar. Faço um apelo ao Líder do Governo, ao Hussein Bakri, ao Governador, 
que quando tiverem alguma videoconferência, alguma reunião que trate sobre 
assuntos pertinentes ao Estado, Sr. Presidente, que nós também, os Independentes 
e a Oposição participem dessas reuniões. Não é o momento de entrarmos nesse 
conflito de Oposição, Base. Acho que se tem uma reunião com um Secretário, 
com os Deputados, é interessante todos os Deputados participarem. Não estamos 
aqui para criticar, estamos aqui para somar, Sr. Presidente. Inclusive hoje parece 
que teve uma videoconferência com o senhor da questão dos R$ 37 milhões e 
nem sabíamos, eu não sabia. Então, ficamos sabendo de algumas reuniões por 
meio de jornais, por meio de blogs. Mas é interessante agora, Sr. Presidente, todos 
nos somarmos, nos unirmos, para sair dessa crise, não ficar com essa questão de 
Deputado da Base, Deputado da Oposição, não vamos entrar em uma reunião 
com o Secretário ou com o Governador para ficar trocando xingamento ou coisa 
parecida, somos adultos, somos bem educados, e cada um tem a sua opinião, cada 
um tem o seu posicionamento, mas, acima de nossas opiniões e posicionamentos, 
somos Deputados eleitos pela população paranaense. A partir do momento, Sr. 
Presidente, que um Deputado, que é eleito com mais de 35 mil votos, não participa 
de reunião com o Secretário da Segurança, ou de um Secretário da Saúde, são 
35 mil paranaenses que não estão sendo representados naquele momento, Sr. 
Presidente. Entendo que o Deputado Hussein Bakri como Líder do Governo 
tem essa prerrogativa de fazer reuniões com os Secretários, com os Deputados 
quando ele bem entender, entendo muito bem isso, entendo que o Governador 
às vezes não quer atender ao Deputado porque o Deputado é da Oposição, mas 
quero que o Governador, o Hussein Bakri, saiba que não sou inimigo de nenhum 
dos dois. Tenho o meu posicionamento, acho que cada Deputado aqui tem um 
posicionamento, tem um questionamento, mas não somos inimigos, estamos 
aqui para o bem da população. Acho que esse é o momento de trocarmos ideias, 
sugestões e juntos sairmos dessa. Hoje, para você ter uma ideia, tive que defender 
o Governador, defendi, um pessoal veio me questionar aqui na minha rede social 
dizendo: Poxa, mas o Governador dá cinquentão. Falei: Tem Governo que não 
está dando nada, pelos menos está dando cinquentão, pior é aquele que não dá 
nada. Então, não estamos aqui para brigar Sr. Governador, só que fico muito triste 
porque vejo... acho que tenho mais 30 segundos, não é, Sr. Presidente? Vejo que às 
vezes não participamos de reuniões...

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado, V.Ex.ᵃ 
tem 30 segundos para concluir.

DEPUTADO SOLDADO FRUET (PROS): Sim, Sr. Presidente. Então, fica 
aqui o meu pedido e o meu apelo ao Líder do Governo, ao senhor também, Sr. 
Presidente, que façam com que também sejamos ouvidos e participemos dessas 
reuniões que são muito importantes para o Estado do Paraná. Sou soldado Fruet, 
Deputado do Estado do Paraná. Estamos juntos.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Fruet, 
só para a sua lembrança, na verdade essa reunião que ocorreu hoje pela manhã 
não foi da Mesa Executiva, mas foi uma convocação feita pelo Palácio para falar 
com os Deputados da Base. Imagino que na sequência o próprio Governador deva 
promover um novo evento também para permitir que todos possam participar. 
E também é importante dizer que apenas o que aconteceu hoje pela manhã não 
estava nem programado, foi a sanção da lei complementar, que não foi nada 
programado para isso - já que estávamos lá, o Governador sancionou, a assinatura 
do convênio será feita na sequência. Pela ordem, Deputado Arilson.

DEPUTADO ARILSON CHIORATO (PT): Senhor Presidente, vou me 
manifestar em segundos aqui, não é questão de ordem.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Na sequência, 
Deputado Arilson? Então, vamos lá. Próximo orador, Deputado Subtenente 
Everton.

DEPUTADO SUBTENENTE EVERTON (PSL): Senhor Presidente, boa tarde. 
Presidente e Deputados, hoje na reunião do Governador um número me deixou 
muito preocupado, que é a queda da arrecadação do Estado de 65%. Isso me leva 
à fala do Presidente Bolsonaro, que ele também está muito preocupado com a 
arrecadação, a paralização da economia do Brasil, e colocando em risco inclusive 
o pagamento de salário de servidores públicos. Vou dar as mãos à fala do Deputado 
Homero, que hoje citou mais uma vez a questão das doações que existem nos 
orçamentos dos outros poderes. Se os outros poderes estiverem acompanhando a 
nossa fala, por favor, ajudem, colaborem, não é questão de apoiar o Deputado “A”, 
“B” ou “C”, os servidores já estão correndo risco de não receber os seus salários, 
isso é uma realidade, um fato, e não podemos nos esquecer disso, nós, Deputados. 
Estamos preocupados com o vírus? Sim. Mas a economia não pode parar, porque 
a crise pós-vírus, Deputado Romanelli, V.Ex.ᵃ sabe muito bem disso, será nefasta, 
terá resultado de uma guerra no Brasil se continuarmos do jeito que estamos. O 
Deputado Douglas falou dos bancos. Deputado Douglas, o dia que banco estiver 
preocupado com a população, Deputado Douglas, largo tudo e vou embora, banco 
não está preocupado com ninguém, só em ganhar dinheiro, não ia ser agora que iria 
ficar preocupado com a população. A questão do EaD citado pelo Deputado Tadeu 
ontem e hoje. Deputado Tadeu, fui professor de ED durante muito tempo, sei que 
não é fácil dar aula na modalidade ED, é muito difícil. Mas, assim, temos que criar 
nessa realidade uma alternativa e essa alternativa está aí. Hoje o Secretário Feder 
esteve no estúdio do Detran, que é um estúdio de primeira linha, e conversei com 
ele. Então, vamos dar esse voto de crédito para ele. Não adianta ficar o pessoal 
me mandando mensagem fora Feder, é bobagem isso neste momento. Outra coisa 
pessoal, a educação especial também que o Deputado Tadeu falou. Deputado 
Tadeu, acompanho a educação especial, e a educação especial vai muito mal das 
pernas e não é de hoje. Solicito a V.Ex.ᵃ que acompanhe a educação especial, 
não existe um planejamento há muitos anos, não é só no Paraná, é no Brasil. 
As pessoas com deficiência são excluídas, continuam e vão continuar excluídas, 
porque não existe planejamento. Então, peço a V.Ex.ᵃˢ que prestem atenção nisso, 
o retorno da economia tem que acontecer, caso contrário vai quebrar tudo, vai 
quebrar tudo e não adianta chorarmos depois o leite derramado. Obrigado.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Próximo orador, 
Deputado Michele Caputo.

DEPUTADO MICHELE CAPUTO (PSDB): Boa tarde, Presidente, Deputados 
e Deputadas. Hoje estamos nos aproximando do feriado da Páscoa, e Páscoa é 
sinônimo de uma passagem da morte para a vida, é muito importante para cristãos 
e para judeus. E, para nós, temos que aproveitar este momento da pandemia, e não 
fazer da Páscoa uma passagem da vida para a morte, porque é o contrário, da morte 
para a vida. Então, é importantíssimo que todos os brasileiros e paranaenses de 
forma muito especial, que mantenhamos o nosso isolamento, a não ser aqueles que 
por serviços essenciais e atividades essenciais tenham que estar buscando, com os 
cuidados devidos, a sua atividade laboral. Então, recebemos com boas notícias o 
que está acontecendo na Itália, na Franca e na Espanha, que é uma queda de casos 
novos, uma diminuição da pressão sobre o sistema, mas todos eles dizendo da 
necessidade de continuar com o isolamento. E se tiver que abrir, flexibilizar, que 
isso seja gradual e acompanhado de uma série de outras medidas. Vi um relato do 
Governador de Nova Iorque, nunca achei que um americano falaria isso, mas o 
Governador Andrew Cuomo disse que tinha menosprezado o coronavírus há uns 
dias, e hoje diz muito claramente que não vai nunca mais colocar nessas questões 
a economia, o mercado, na frente da vida das pessoas e da saúde. Vejo uma 
necessidade, porque quem está pedindo a flexibilização, está pedindo por conta 
do número de casos que acham que é pequeno e o número de óbitos que ainda 
não é grande proporcional à nossa população. Agora, temos que dizer que essas 
duas próximas semanas serão fundamentais, este mês de abril como um todo, para 
que continuemos impactando menos na curva de casos e de mortes. Não adianta 
ficar achando que a análise deste momento tem que ser feita do que aconteceu 
até agora, não passamos por nada ainda, o mais difícil está vindo, está vindo, e 
virá com muita força. Então, não vamos querer afrouxar tudo, porque o que vai 
diminuir, o que vai possibilitar que a nossa rede hospitalar do Paraná, que a nossa 
saúde consiga dar conta de salvar o maior número de vidas, que não tenha que ficar 
escolhendo quem será entubado, quem não será... (É retirado o som.)

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Michele, 
V.Ex.ᵃ tem 30 segundos para concluir.

DEPUTADO MICHELE CAPUTO (PSDB): Concluindo. Então, Presidente, 
quero, nessa fala de hoje, reforçar essa necessidade de se manter o máximo 
possível a questão do isolamento e um pedido muito especial da Páscoa, use a 
tecnologia para falar com seus queridos, não se desloque, não faça dessa Páscoa 
uma passagem da vida para a morte, que ela é ao contrário, é uma passagem da 
morte para a vida. Obrigado.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Próximo orador, 
Deputado Requião Filho, pelo bloco MDB/DEM.

DEPUTADO REQUIÃO FILHO (MDB): Senhor Presidente, vou ser breve 
porque vou deixar a palavra depois para o Nelson Justus que tem uma informação 
importante para os senhores sobre Guaratuba. Peço aos Sr.ˢ Deputados que dizem 
estar preocupados com a economia do Estado do Paraná, que coloquem o seu 
discurso em ação. Apresentei um Projeto acabando com a ST no Estado do Paraná 
para todos os produtos, menos bebidas alcoólicas, refrigerantes não produzidos 
aqui e cigarros. As pequenas e microempresas do Paraná não terão caixa após esta 
crise para o pagamento antecipado do ICMS, e é possível o Estado sobreviver, 
porque não estamos abrindo mão de tributos, estamos apenas postergando a 
cobrança que hoje fazemos na hora da compra do estoque e não da hora da venda. 
Esse Projeto está protocolado na Assembleia, e peço aos Sr.ˢ Deputados que 
encampem essa ideia de aniquilar a ST aqui no Paraná agora e depois da crise para 
pequenos e microempresários. Nelson, deixo a palavra contigo para o seu informe 
também. E peço, Sr.ˢ Deputados, por favor, vamos tirar do discurso e passar para a 
ação, o fim do ST é necessário para que pequenos e microempresários sobrevivam 
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durante e após a crise.

DEPUTADO NELSON JUSTUS (DEM): Obrigado Requião, muito obrigado, 
você é muito gentil. Quero usar desse pouco espaço que tenho agora, Sr. 
Presidente, Sr.ᵃˢ Deputadas e Sr.ˢ Deputados, principalmente o nosso Líder 
Hussein. Guaratuba praticamente, nessa semana que passou, esteve em chamas, 
porque houve uma invasão tão grande, enquanto nos preocupamos com o vírus, 
maus brasileiros invadem as terras e queimam tudo. Estão queimando, à noite 
você leva um susto, é tanta fumaça. E passei para todos os senhores 25 vídeos 
do que está acontecendo lá em Guaratuba. E não vejo nessa hora o Ivonei dar 
grito, ficar todo esperneando, não vejo nessa hora o Instituto, qualquer outro tipo 
de Instituto, que vinha nos ajudar, que venha nos ajudar, a própria Secretaria da 
Segurança, tem que nos ajudar, tem que mandar gente para lá, para ver. Porque 
agora o mal é grande, não adianta, a turma do Chico Mendes o que vai fazer nessa 
hora? Agora, quando houve o episódio da restinga, houve aquele escândalo. Então, 
fico a pensar se não é mais fácil tocarmos fogo na restinga de uma vez e aí quero 
ver se eles aparecem lá para reclamar. Muito obrigado, Requião. Obrigado, Sr. 
Presidente, por essa oportunidade. Mas o assunto é grave mesmo e precisamos, 
todos, envolver-nos nisso.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Próximo orador, 
Deputado Delegado Jacovós, pelo Bloco PL/REPUB/PODE.

DEPUTADO DELEGADO JACOVÓS (PL): Senhor Presidente, hoje o Governo 
Federal disponibilizou no site da Caixa Econômica Federal uma ferramenta, um 
link, para que as pessoas possam se cadastrar para receber o seguro emergencial. 
Tentei fazer o cadastro por meio do CPF de um amigo que disponibilizou, que ele 
teria o direito, e fiquei quase 40 minutos para conseguir fazer o cadastro. Digamos 
assim que tenho habilidade em meios eletrônicos, agora imaginem uma pessoa 
simples, uma pessoa mais humilde, que são os que mais vão precisar desse auxílio 
emergencial, como vão fazer para se cadastrar? Então, tenho feito um apelo aos 
Prefeitos, aos pastores, aos padres, aos sindicatos, que possam então ter alguém na 
igreja, no sindicato, que a Prefeitura tenha gente suficiente e treinada para poder 
fazer esse cadastramento para essas pessoas mais humildes. Serão em torno, neste 
momento, por exemplo, o site está até fora do ar porque houve um boom ali, uma 
explosão e chegou a sair do ar o link. Então, assim, imaginem essas pessoas mais 
humildes que não têm condições. Demorei 30 minutos para fazer o cadastro dessa 
pessoa necessitada, imagine uma pessoa mais humilde que não tem conhecimento 
de smartfone, notebook ou de computador. Agora mesmo, estamos transmitindo aí 
pelo site da Assembleia Legislativa, estive lá vendo, pelo menos umas dez pessoas 
já perguntaram lá no site como farão para receber. Então, até pedir a V.Ex.ᵃ que 
oriente aí, talvez até um vídeo instrutivo da Assembleia Legislativa orientando 
como fazer para essas pessoas se cadastrarem e poderem ter direito ao auxilio 
emergencial disponibilizado por meio do Ministério da Cidadania. Era isso, Sr. 
Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Boa sugestão, 
Deputado Jacovós. Pelo Bloco PDT/PMN, Deputado Nelson Luersen.

DEPUTADO NELSON LUERSEN (PDT): Senhor Presidente, Sr.ᵃˢ Deputadas 
e Sr.ˢ Deputados, sei que este momento é de muita apreensão e o intuito da 
população e de todo o mundo é salvar vidas. E percebemos que aqui no nosso 
Estado do Paraná há, sim, uma união muito grande do Governo, da Assembleia 
Legislativa, dos demais Poderes, aliás, do Poder Judiciário e também do 
Ministério Público, para que possamos realmente alcançar o nosso intuito, que 
é fazer com que esse isolamento continue. Então, quero aqui me somar aos 
demais Deputados que defenderam o isolamento, o importante neste momento 
é salvarmos vidas, protelar esse processo do coronavírus para que tenhamos 
estrutura de atendimento. E o Governador nos dizia que foi aumentado o número 
de leitos de UTI para dar uma sustentabilidade ao setor de saúde e que possamos 
atender da melhor maneira possível àquele cidadão que tem necessidade de um 
atendimento. Mas, Sr. Presidente, nos últimos dias, os empresários, comerciantes, 
industriais têm nos cobrado muito, digamos, a abertura do comércio, como se 
fosse algo que o Governador tivesse proibido, pedindo para fechar o comércio. 
Claro, o Governador no seu Decreto pediu restrições, pediu isolamento, mas 
isso está focando para as Prefeituras decidirem. E pediríamos aos empresários, 
comerciantes, principalmente aqueles comerciantes que são sérios, que são 
honestos, aqueles que têm preocupação em pagar funcionários, em pagar impostos, 
em pagar boletos, aqueles empresários que contribuem com o Brasil e que dão 
sustentabilidade a muitas famílias por intermédio do emprego, esses pequenos 
empresários realmente estão sofrendo. Mas eles vão ter que ter paciência, 
vamos ter que achar uma maneira de protelar impostos, vamos ter que achar 
uma maneira de protelar pagamento de energia elétrica, de água, enfim, vamos 
ter que nos adequar a esta nova realidade. Então, pediríamos muita cautela neste 
momento, alguns municípios estão abrindo o comércio, que essa abertura seja 
feita de forma ponderada, de forma que não venha a prejudicar os funcionários, 
que não venha prejudicar a população, procurando evitar aglomeração, fazendo 
com que tenhamos, quem sabe em um futuro próximo, a retomada dos negócios, 
que sabemos que vamos ter que estar preparados para ter uma durabilidade nessa 
situação do coronavírus. Mas, enfim, Sr. Presidente, não é só notícia ruim também, 
vimos o Governo nas últimas horas anunciar a cedência de um milhão de cestas 
básicas para os mais carentes do nosso Estado, também o voucher que parece ser 
pouco, R$ 50,00 com certeza será importante para se somar à compra de alimentos 
das famílias mais carentes do nosso Estado, muitos programas e Projetos que vêm 
para beneficiar nossa população. Quero aqui dizer, Presidente, que me preocupa 
muito neste momento uma disputa ideológica que temos no nosso País, parece-me 
que não temos um coronavírus em uma situação de desespero, temos uma disputa 
de... (É retirado o som.)

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Nelson, 
V.Ex.ᵃ tem 30 segundos para concluir.

DEPUTADO NELSON LUERSEN (PDT): Precisamos neste momento, Sr. 
Presidente, é somar esforços, saber que o problema é de todos nós, que precisamos 
chegar ao fim desta pandemia com o maior número possível de vidas salvas. Então, 
aqueles que podem realmente ficar isolados, fiquem isolados, os demais que têm 
que trabalhar, vamos fazer o quê, a economia tem que continuar, precisamos gerar 

emprego e riqueza para o nosso País. Senhor Presidente, seria isso.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Vamos ao horário da 
Liderança da Oposição, Deputado Arilson Chiorato.

DEPUTADO ARILSON CHIORATO (PT): Presidente, boa tarde. Sr.s 
Deputados e Presidente, tenho que começar falando desta atitude de hoje da 
Assembleia, divulgada nas suas redes sociais a questão da videoconferência com 
o Governador relatando ... (problemas no áudio) ... de todos os Deputados, está 
errado Presidente, não é verdade. Não respeita os Deputados de Oposição. Temos 
feito um trabalho harmônico com V.Ex.ª e o senhor sabe disso. Até Projeto de 
forma coletiva, trocando Projeto de Lei por Projeto de Indicação Legislativa e 
tantos. E nessa hora mais do que nunca queremos união. Então, fica o reclame 
aí. Está no Instagram da Assembleia. Tem mais fotos. Tem dizendo que estão 
tratando demandas pontuais. Está debatendo o coronavírus e falando dos R$ 107 
milhões. Mas quero falar, Presidente, sobre EaD, este Projeto que nasceu sem uma 
discussão com o Conselho de Educação, com os professores e com a comunidade. 
Não tem método e nem metodologia. E hoje temos um problema muito sério de 
falta de gestão e acompanhamento das conversas que existem neste processo. É um 
aplicativo dificultoso, que deixou crianças do campo de fora, deixou quilombolas, 
deixaram indígenas e deixou tantos outros. A nossa sugestão, Sr. Presidente, é para 
que tenha suspensão, o fim do calendário escolar. Que esse programa seja gravado 
aulas pelos professores, divulgado e não seja contado como nota e, sim, que seja 
para ajudar neste momento e não em caráter definitivo como coloca o Governo. 
Também vamos falar um pouquinho sobre o auxílio emergencial. A bancada fez 
uma proposição, uma emenda sobre esses valores. E queria fazer uma consulta 
ao Líder do Governo sobre o leite das crianças, que várias pessoas nos pediram 
uma ampliação. Que hoje vai até os três anos de idade, para que ele vá para oito 
anos, para idosos e para beneficiários do BPC neste momento de crise. Também 
se o Governo está estudando alguma medida quanto ao Fundo de Previdência de 
reduzir os 14% para os 11% a contribuição dos servidores agora neste momento 
de pandemia. São essas as colocações que estamos evidenciando, e que o Governo 
tenha mais diálogo com essa questão do EaD. Não podemos fazer disso como um 
campo de disputa educacional. O que precisamos é que neste momento se tenham, 
sim, atividades educacionais, mas que não sejam feitas de forma valendo notas 
etc. como bem quer o Governo, simplesmente para justificar o período. Estamos 
pedindo aí que ele seja suspenso e que unifiquemos os calendários da rede 
estadual, das universidades e do Estado mais para frente. Já tivemos greve com 
mais tempo, com mais de 90 dias, e conseguimos, sim, ter as atividades escolares 
educacionais desempenhadas do Estado. Obrigado, Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Arilson, 
com o devido respeito a V.Ex.ª e a todos os Sr.s Deputados, reafirmo que já 
determinamos que a nossa assessoria aqui tire do stories a matéria publicada, 
porque não foi uma decisão da Mesa Executiva essa videoconferência hoje pela 
manhã. Como Mesa, respeitamos todos os Sr.s Deputados da Oposição e da 
Situação e V.Ex.ª sabe como agimos aqui. Reafirmo, acho que na próxima, talvez 
houve uma falha ou apenas o objetivo era de uma conversa mais reservada com 
os Deputados da Base, mas que na próxima possamos fazer uma videoconferência 
com todos os Sr.s Deputados. Mas, é importante que fique claro que não foi a 
Mesa Executiva que convocou, foi uma solicitação que veio do Palácio e temos 
que respeitar também, porque lá é outro Poder. Convivemos de forma harmônica, 
mas não posso interferir em determinadas ações do próprio Governo. Agora, antes 
de passar a palavra ao Deputado Hussein Bakri, Líder do Governo, queria fazer 
uma brincadeirinha com o meu amigo Deputado Professor Lemos, porque acho 
que ele acionou toda a equipe do interior do Paraná para mandar WhatsApp para o 
Presidente Traiano, não sei se mais algum Deputado, para eliminar a possibilidade 
de não termos aula pelo EaD. Deputado Lemos, não aguento mais receber 
mensagem da sua turma lá do interior do Paraná. Já sabemos, V.Ex.ª, o Deputado 
Tadeu, o Arilson têm cobrado muito isso. Então, avisem aos nossos amigos que 
já estamos tomando conhecimento do assunto. Ah, Deputado Lemos, V.Ex.ª que é 
um belo companheiro Deputado, brigador pelas causas da educação, pela sua PT 
tão amada, estou com problemas aqui no meu telefone, não consigo mais receber 
ligação, nada, porque a caixa postal está enchendo aqui. Então, a tal da EaD já 
está configurada nos nossos ouvidos. Próximo orador, Deputado Hussein Bakri.

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): Senhor Presidente, nobres Deputados. 
Acho que estão exagerando um pouco nessa questão de reunião com os Deputados 
da Base. Todos os Governos fazem isso. Câmara Municipal, Municípios do Estado, 
governo federal, é normal. Em algum momento o Governo tem que conversar com 
aquelas pessoas que lhe dão sustentação, é normal. E vai haver o momento de 
conversar com todos os Deputados como já aconteceu com Secretário de Estado 
aqui. E vai acontecer inúmeras vezes, porque tudo é normal. Não estou dando 
motivo para nenhuma exacerbação, nada. Vai ter o momento que o Governador vai 
conversar com todos os Deputados. Aliás, saibam vocês que hoje o Governador, 
durante a fala, parabenizou os Deputados da Oposição. Talvez vocês não saibam 
disso. Ele citou e o Presidente balança a cabeça positivamente porque sabe que é 
verdade o respeito que ele tem com atitude que V.Ex.as estão tendo. Talvez eu tenha 
um pouco de culpa, mas neste momento o Governador queria falar com esses 
Deputados. E vai ter o momento que ele vai falar. Sepultada essa questão, gostaria 
de dizer que o Deputado Arilson erra quando fala que não houve debate com o 
Conselho de Educação. Não é 7 x 1, é 17 x 1 no Conselho de Educação, o placar 
em que foi aprovado esse novo sistema de aulas. Se partirmos do pressuposto 
de que o aluno não está tendo nada hoje, alto lá gente, vamos ter um pouco de 
paciência. Está sendo corrigido aos poucos. A educação está fazendo tudo que 
é possível para que os nossos alunos, nesse curto tempo, tenham as condições 
ideais para o aprendizado. Não é o melhor. Não. Todos estamos vivendo um 
tempo diferente. Nós da Assembleia, as pessoas em casa. Então, estamos tentando 
oportunizar o Governo, essas pessoas que têm condições necessárias para ter 
acesso ao ensino. Gente, as informações, e concordo com o Deputado Caputo 
que é conhecedor da saúde e falou há pouco, elas vão longe. Não temos assim um 
horizonte próximo, de que vamos ter a solução desse problema. Pode ser que vá 
sem aula até agosto. Então, como é que vai ficar, vai ficar sem nada? Então, vamos 
com calma. O Governo já tomou uma atitude e teve a grandeza de recuar. Aí vejo 
o valor de um Governo em relação às licenças-prêmios. Claro, que vergonha que 
tem? Não está correto? Não. Porque a hora que você está obrigando, você está 
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limitando as pessoas. Então, fica facultativo, quem quiser tirar a licença-prêmio, 
vai tirar. É correto, voltou atrás. Isso é o princípio básico de um Governo correto, 
de um Governo sério do jeito que é. Então, gente, estou aqui à disposição. Estamos 
sempre abertos, aprovando requerimentos da Oposição, discutimos ainda há pouco 
agora, discutia com a Oposição em relação a dar um tempo para essa questão do 
Projeto das PCHs. Acho que estamos construindo a terceirização. Construímos o 
debate junto, não é verdade? Conseguimos com a Mesa prorrogar um pouco do 
debate das terceirizações. Então, assim, gente, não vejo motivo para nenhuma 
exacerbação. Estamos aqui para dialogar, para debater. Mas vai existir o momento 
de conversar com a Base como já ocorreu... (É retirado o som.)

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Hussein, 
30 segundos para V.Exª concluir.

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): O Governo Richa, o Governo, enfim, 
todos os Governos, Jaime Lerner tinha Oposição e tinha Situação. Agora, terá o 
momento de conversar com todos e chegará logo o momento. Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Encerrado o horário 
do Expediente, passamos à Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA.

[Iniciou-se a apreciação das matérias constantes da Ordem do Dia. 
Presidente sem voto. Votações realizadas pelo processo simbólico ou através 
de aplicativo para votações. Para cômputo do quórum, registrou-se a 
presença dos seguintes Parlamentares: Ademar Traiano (PSDB), Alexandre 
Amaro (Republicanos), Alexandre Curi (PSB), Anibelli Neto (MDB), Arilson 
Chiorato (PT), Artagão Junior (PSB), Boca Aberta Junior (PROS), Cantora 
Mara Lima (PSC), Cobra Repórter (PSD), Coronel Lee (PSL), Cristina Silvestri 
(CDN), Delegado Fernando Martins (PSL), Delegado Francischini (PSL), 
Delegado Jacovós (PR), Delegado Recalcatti (PSD), Do Carmo (PSL), Douglas 
Fabrício (CDN), Dr. Batista (PMN), Emerson Bacil (PSL), Evandro Araújo 
(PSC), Francisco Bührer (PSD), Galo (PODE), Gilberto Ribeiro (PP), Gilson 
de Souza (PSC), Goura (PDT), Homero Marchese (PROS), Hussein Bakri (PSD), 
Jonas Guimarães (PSB), Luciana Rafagnin (PT), Luiz Carlos Martins (PP), 
Luiz Claudio Romanelli (PSB), Luiz Fernando Guerra (PSL), Mabel Canto 
(PSC), Marcel Micheletto (PR), Marcio Pacheco (PPL), Maria Victória (PP), 
Mauro Moraes (PSD), Michele Caputo (PSDB), Nelson Justus (DEM), Nelson 
Luersen (PDT), Paulo Litro (PSDB), Plauto Miró (DEM), Professor Lemos (PT), 
Reichembach (PSC), Requião Filho (MDB), Ricardo Arruda (PSL), Rodrigo 
Estacho (PV), Soldado Adriano José (PV), Soldado Fruet (PROS), Subtenente 
Everton (PSL), Tadeu Veneri (PT), Tercílio Turini (CDN), Tiago Amaral (PSB) e 
Tião Medeiros (PTB) (54 Parlamentares).]

Projetos que necessitam de Apoiamento.

Projetos de Lei: (Com apoiamento e encaminhados à Diretoria Legislativa para 
registro, autuação e tramitação.) Protocolo n.º 1450/2020 (autuado sob o n.º 
224/2020), do Deputado Nelson Luersen, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de banheiro químico nas rodovias em manutenção no Estado do Paraná; 
Protocolo n.º 1454/2020 (autuado sob o n.º 225/2020), dos Deputados Luciana 
Rafagnin, Anibelli Neto, Arilson Chiorato, Professor Lemos e Requião Filho, que 
dispõe sobre a proibição da suspensão ou rescisão de contratos vigentes no regime 
de contratação de pessoal por tempo determinado, enquanto perdurar o estado de 
calamidade estadual pelo Covid-19.

Deputados que apoiam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 
Apoiados.

Passamos aos Itens da pauta.

Temos uma Redação Final. Votação simbólica.

ITEM 1 - Redação Final do Projeto de Lei n.º 208/2020, de autoria do Poder 
Executivo, Mensagem n.º 19/2020, que altera dispositivos da Lei n.º 20.078, de 18 
de dezembro de 2019, e da Lei n.º 18.573, de 30 de setembro de 2015. Deputados 
que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 
Aprovado.

ITEM 2 – 2.ª Discussão do Projeto de Lei n.º 903/2019, de autoria do Deputado 
Artagão Junior, que altera as Leis n.os 9.250/1990 e 10.834 para ajuste dos limites 
territoriais, com a transferência de parte de área do município de Laranjeiras do 
Sul para o município de Virmond equivalente a 552 hectares, em consonância com 
o art. 18 da Constituição Federal c/c o art. 19 da Constituição do Paraná. Pareceres 
favoráveis da CCJ e Comissão de Fiscalização da Assembleia Legislativa e 
Assuntos Municipais. Regime de urgência. Em discussão. Em votação. Votando 
no aplicativo.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Lemos, 
quer encaminhar a votação?

DEPUTADO PROFESSOR LEMOS (PT): A Oposição vota “sim”, Sr. 
Presidente.

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): Peço voto “sim”.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Boca Aberta 
Junior, Do Carmo, Goura, Professor Lemos, Plauto. Professor Lemos, está com 
dificuldades? Sim? Beleza. Votação encerrada: [Votaram Sim: Alexandre Amaro, 
Alexandre Curi, Anibelli Neto, Arilson Chiorato, Artagão Junior, Boca Aberta 
Junior, Cantora Mara Lima, Cobra Repórter, Coronel Lee, Cristina Silvestri, 
Del. Fernando Martins, Delegado Francischini, Delegado Jacovós, Delegado 
Recalcatti, Douglas Fabrício, Dr. Batista, Emerson Bacil, Evandro Araújo, 
Francisco Buhrer, Galo, Gilberto Ribeiro, Gilson de Souza, Goura, Hussein 
Bakri, Jonas Guimarães, Luciana Rafagnin, Luiz Carlos Martins, Luiz Claudio 
Romanelli, Mabel Canto, Marcel Micheletto, Marcio Pacheco, Maria Victória, 

Mauro Moraes, Michele Caputo, Nelson Justus, Nelson Luersen, Paulo Litro, 
Plauto Miró, Reichembach, Requião Filho, Ricardo Arruda, Rodrigo Estacho, 
Soldado Adriano José, Soldado Fruet, Subtenente Everton, Tadeu Veneri, Tercílio 
Turini, Tiago Amaral e Tião Medeiros (49 Deputados); Votou Não: Homero 
Marchese (1 Deputado); Não Votaram: Ademar Traiano, Do Carmo, Luiz 
Fernando Guerra e Professor Lemos (4 Deputados).] Com 49 votos favoráveis e 
1 voto contrário, está aprovado o Projeto de Lei n.º 903/2019. Cinquenta votos 
com o voto o Deputado Professor Lemos, e 1 “não”. Está aprovado o Projeto.

ITEM 3 – 2.ª Discussão do Projeto de Lei n.º 219/2020, de autoria do Poder 
Executivo, Mensagem n.º 21/2020, que autoriza a concessão de auxílio 
emergencial com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná 
à pessoa economicamente vulnerabilizada em decorrência da emergência de 
saúde pública de importância internacional causada pela infecção humana pelo 
Coronavírus Covid-19, nas condições que especifica. Aguardando pareceres da 
CCJ e da Comissão de Finanças e Tributação. Regime de urgência. O Projeto 
de Lei recebeu seis emendas. (Sobre o Projeto: Emenda de Plenário n.º 1, 
Protocolada sob o n.º 1438/2020, dos Deputados Hussein Bakri, Luiz Fernando 
Guerra, Alexandre Amaro, Homero Marquese, Subtenente Everton, Luiz Claudio 
Romanelli, Gilson de Souza, Delegado Fernando Martins e Do Carmo; Emenda 
de Plenário n.º 2, Protocolada sob o n.º 1445/2020, dos Deputados Luciana 
Rafagnin, Tadeu Veneri, Professor Lemos, Arilson Chiorato, Goura, Anibelli Neto 
e Requião Filho; Emenda de Plenário n.º 3, Protocolada sob o n.º 1448/2020, 
dos Deputados Tadeu Veneri, Luciana Rafagnin, Professor Lemos, Goura, Anibelli 
Neto, Requião Filho e Boca aberta Junior; Emenda de Plenário n.º 4, Protocolada 
sob o n.º 1449/2020, dos Deputados Professor Lemos, Tadeu Veneri, Luciana 
Rafagnin, Arilson Chiorato, Goura, Requião Filho e Anibelli Neto; Emenda de 
Plenário n.º 5, Protocolada sob o n.º 1452/2020, dos Deputados Arilson Chiorato, 
Professor Lemos, Goura, Anibelli Neto, Luciana Rafagnin, Tadeu Veneri e 
Requião Filho; Emenda de Plenário n.º 6, Protocolada sob o n.º 1455/2020, dos 
Deputados Delegado Recalcatti, Emerson Bacil, Soldado Fruet, Goura, Evandro 
Araújo e Delegado Jacovós.) Pela ordem, Deputado Arilson Chiorato. 

DEPUTADO ARILSON CHIORATO (PT): Presidente, o nosso pedido aqui é 
que façamos as votações das emendas de forma individual, uma a uma, de acordo 
com o nosso Regimento, art. 207, §2.º.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Vamos submeter à 
apreciação o parecer que será proferido pelo Deputado Tiago Amaral pela CCJ, 
depois vamos submeter ao voto o parecer e na sequência o requerimento verbal 
de V.Ex.ª... na sequência o Projeto, ressalvadas as emendas, daí o requerimento 
de V.Ex.ª. Ok, entendido? Então, Deputado Tiago Amaral para relatar as emendas 
pela Comissão da CCJ.

DEPUTADO TIAGO AMARAL (PSB): Senhor Presidente e Sr.s Deputados, 
de forma muito sempre direta. Em virtude de que existem algumas falhas em 
algumas emendas, no entanto, em virtude do processo extraordinário que estamos 
atravessando, tomamos a decisão de acatarmos todas as emendas com uma única 
diferença, fazendo uma emenda modificativa, uma subemenda modificativa na 
emenda de n.º 4. Apenas deixando claro na alteração que está sendo proposta ali 
pelo Deputado Professor Lemos, que será pago em dobro desde que respeitados 
todos os outros requisitos já previamente estabelecidos. Então, só para deixar 
claro que é possível o pagamento em dobro, mas desde que respeitados os outros 
requisitos. Então, na forma dessa Subemenda Modificativa à Emenda de n.º 4, 
nosso parecer é favorável para aprovação de todas as emendas.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Tiago, 
primeiro, antes de submeter ao voto o seu parecer, precisamos de uma compreensão. 
A Subemenda, é isso que V.Ex.ª está propondo, é impossível concluirmos a 
votação do Projeto no dia de hoje, se formos receber essa Subemenda e apreciá-la, 
até porque há um compromisso de entregarmos o Projeto hoje, porque o Governo 
precisa já amanhã cedo implementar as medidas. Aliás, já estão no interior do 
Paraná distribuindo todos os vouchers. O Governo precisa receber esse Projeto 
aprovado hoje e sancionar no dia de hoje, para que se implementem essas medidas. 
Vou submeter ao voto o seu parecer agora, aí depois conversamos sobre essa 
subemenda. Em discussão o parecer. A Deputada Luciana pediu para encaminhar. 
Na sequência. Em discussão o parecer do Deputado Tiago Amaral. Deputados que 
provam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado.

Agora vamos submeter ao voto o Projeto, ressalvadas as emendas. Em discussão 
o Projeto. Em votação.

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): Pedimos o voto “sim”.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Líder da 
Oposição?

DEPUTADO PROFESSOR LEMOS (PT): Encaminhamos o voto “sim”, Sr. 
Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Votando. Deputado 
Boca Aberta, Do Carmo, Dr. Batista, Paulo Litro e Tião Medeiros. Deputado 
Arilson, pela ordem.

DEPUTADO ARILSON CHIORATO (PT): Já foi votado, Presidente. Queria 
que o senhor comentasse o outro.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Ah, sim. Então, 
vamos encerrar a votação. Votação encerrada: [Votaram Sim: Alexandre Amaro, 
Alexandre Curi, Anibelli Neto, Arilson Chiorato, Artagão Junior, Boca Aberta 
Junior, Cantora Mara Lima, Cobra Repórter, Coronel Lee, Cristina Silvestri, 
Del. Fernando Martins, Delegado Francischini, Delegado Jacovós, Delegado 
Recalcatti, Douglas Fabrício, Dr. Batista, Emerson Bacil, Evandro Araújo, 
Francisco Buhrer, Galo, Gilberto Ribeiro, Gilson de Souza, Goura, Homero 
Marchese, Hussein Bakri, Jonas Guimarães, Luciana Rafagnin, Luiz Carlos 
Martins, Luiz Claudio Romanelli, Luiz Fernando Guerra, Mabel Canto, Marcel 
Micheletto, Marcio Pacheco, Maria Victória, Mauro Moraes, Michele Caputo, 
Nelson Justus, Nelson Luersen, Paulo Litro, Plauto Miró, Professor Lemos, 
Reichembach, Requião Filho, Ricardo Arruda, Rodrigo Estacho, Soldado Adriano 
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José, Soldado Fruet, Subtenente Everton, Tadeu Veneri, Tercílio Turini, Tiago 
Amaral e Tião Medeiros (52 Deputados); Não Votaram: Ademar Traiano e Do 
Carmo (2 Deputados). Com 52 votos favoráveis e nenhum voto contrário, está 
aprovado o Projeto de Lei n.º 219/2020.

Requerimento verbal do Deputado Arilson para votar as emendas uma a uma. Em 
discussão. Alguém para discutir? O Deputado Hussein está se manifestando? Para 
encaminhar, Deputado Hussein Bakri.

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): Senhor Presidente, entendemos que 
existe até uma emenda da Oposição que constrói o Projeto, provando que não tem 
nenhum viés político. Vamos recomendar a aprovação. Agora existem algumas 
emendas ali... que mudam o valor e podem causar um prejuízo muito grande 
para o Estado, tendo em vista que não existe limitação orçamentária. Quero até 
corrigir, também não tenho vergonha nenhuma em corrigir. Foram atingidos, 
os beneficiados serão cerca de um milhão de pessoas, ao valor de R$ 50,00. 
O Governo vai estender R$ 50 milhões por mês. Ontem havia dado um valor 
errado. O que não coube no Projeto e não está especificado. Mas, assim, quero a 
compreensão de todos, entendo a vontade de cada um, mas gostaria de dizer aos 
Sr.s Deputados que neste momento é impossível alterar o valor. É gostoso, seria 
bom, seria meritório, mas trago aqui um recado. É impossível o Governo alterar 
o valor. Esse valor não foi aleatório, lógico. Vou escolher aqui e vou jogar no 
bingo que é R$ 50,00. Não. Foram feitos estudos técnicos, se não é o possível, 
não é o ideal, claro que não é o ideal, mas é o que é possível de o Governo pagar. 
Vou parafrasear aqui o Deputado Fruet que disse: Vários Estados não estão 
dando nada. Se você somar ao que o governo federal estava ajudando, que é o 
grande detentor do caixa, você verá que a ajuda do Estado é significativa, sim, 
para quem está passando por uma penúria dessas, vá perguntar para aqueles mais 
desfortunados se esses R$ 50,00 não vão ajudar.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado, 30 
segundos para concluir.

SR. DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): Peço “não” a este requerimento, 
porque ele contraria o nosso desejo de votar. Portanto, Deputados da Base, o nosso 
voto é “não” para esse requerimento do Deputado Arilson. “Não”.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Arilson, 
para encaminhar?

DEPUTADO ARILSON CHIORATO (PT): Presidente, pode continuar.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Ok. Deputado 
Recalcatti, para encaminhar?

DEPUTADO DELEGADO RECALCATTI (PSD): Para encaminhar em 
relação à minha Emenda minha, Presidente. Posso falar?

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Isso é na sequência. 
Na sequência.

DEPUTADO DELEGADO RECALCATTI (PSD): Está ok.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): O Deputado 
Arilson encaminha pela votação “sim”. É isso? Então, Deputados favoráveis ao 
requerimento ergam a mão, os contrários permaneçam como estão. Voto “sim” 
dos Deputados Soldado Fruet, Tadeu, Arilson, Lemos... Alguém mais? Ajude aí! 
Anibelli Neto. Contem para mim. Deixem-me conduzir a Sessão aqui. Estamos 
votando o Requerimento do Arilson. Votação encerrada. Oito votos “sim”, os 
demais Deputados “não”. Pela ordem, Deputado Tiago Amaral. Está rejeitado 
o Requerimento verbal.

DEPUTADO TIAGO AMARAL (PSB): Presidente, só o Requerimento verbal 
de votação de destaque em bloco para as Emendas n.os 1 e 4.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): O Deputado Hussein 
está com o som aberto, estamos ouvindo a ligação.

DEPUTADO TIAGO AMARAL (PSB): Só as 1 e 4, Presidente. Votação em 
bloco das Emendas n.os 1 e 4, Sr. Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Requerimento de 
votação das Emendas n.os 1 e 4, pedindo destaque em bloco. Vamos submeter 
ao voto o Requerimento do Deputado Tiago Amaral para votação em bloco das 
Emendas n.os 1 e 4. A n.º 4 na forma de Subemenda. Deputados favoráveis ao 
Requerimento do Deputado Tiago permaneçam como estão, os contrários que 
ergam a mão. Aprovado por unanimidade.

Agora vamos votar, submeter ao voto as Emendas n.os 1 e 4, a 4 na forma da 
Subemenda. Em discussão. Para encaminhar, Deputado Tadeu Veneri.

DEPUTADO TADEU VENERI (PT): Quero encaminhar a Emenda do Partido 
dos Trabalhadores. Não sei exatamente qual é o número, Sr. Presidente, porque 
como não escrevemos em numeração da emenda, mas é a Emenda apresentada 
pelo PT.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado, o 
Deputado Tiago está me sinalizando que a sua Emenda é a n.º 4.

DEPUTADO TADEU VENERI (PT): Quatro? Acho que não, Sr. Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): A n.º 4 é do 
Deputado Lemos?

DEPUTADO TADEU VENERI (PT): Acho que não é, porque a emenda que 
fizemos altera inclusive valores.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Tadeu, a 
sua Emenda é a n.º 3.

DEPUTADO TADEU VENERI (PT): Quero encaminhar a Emenda n.º 3, Sr. 
Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Na sequência, então. 
Vamos votar agora as Emendas n.os 1 e 4, sendo a 4 na forma de Subemenda.

DEPUTADO TADEU VENERI (PT): Ok. Obrigado.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Podemos votar 
no aplicativo? Ok. Então, vamos votar no aplicativo. Deputados favoráveis às 
Emendas n.os 1 e 4 na forma de Emenda Substitutiva votam no aplicativo com a 
expressão “sim”, os contrários com a expressão “não”. Tem muita gente falando 
ao mesmo tempo aqui. Votando. Estou com o som aberto aqui ou não?

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): O voto é “sim”, Sr. Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): O Deputado Lemos 
também quer encaminhar?

DEPUTADO PROFESSOR LEMOS (PT): Senhor Presidente, encaminhamos 
voto “sim” também.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Ok. Estamos 
pendentes de voto dos Deputados Arilson, Cobra, Do Carmo, Paulo Litro, 
Professor Lemos e Subtenente Everton. Deputados Paulo Litro, Do Carmo, 
vou encerrar a votação. Votação encerrada, Sr.s Deputados: [Votaram Sim: 
Alexandre Amaro, Alexandre Curi, Anibelli Neto, Arilson Chiorato, Artagão 
Junior, Boca Aberta Junior, Cantora Mara Lima, Coronel Lee, Cristina Silvestri, 
Del. Fernando Martins, Delegado Francischini, Delegado Jacovós, Delegado 
Recalcatti, Douglas Fabrício, Dr. Batista, Emerson Bacil, Evandro Araújo, 
Francisco Buhrer, Galo, Gilberto Ribeiro, Gilson de Souza, Goura, Homero 
Marchese, Hussein Bakri, Jonas Guimarães, Luciana Rafagnin, Luiz Carlos 
Martins, Luiz Claudio Romanelli, Luiz Fernando Guerra, Mabel Canto, Marcel 
Micheletto, Marcio Pacheco, Maria Victória, Mauro Moraes, Michele Caputo, 
Nelson Justus, Nelson Luersen, Plauto Miró, Professor Lemos, Reichembach, 
Requião Filho, Ricardo Arruda, Rodrigo Estacho, Soldado Adriano José, Soldado 
Fruet, Subtenente Everton, Tadeu Veneri, Tercílio Turini, Tiago Amaral e Tião 
Medeiros (50 Deputados); Não Votaram: Ademar Traiano, Cobra Repórter, Do 
Carmo e Paulo Litro (4 Deputados).] Com 50 votos favoráveis e nenhum voto 
contrário, estão aprovadas as Emendas n.os 1 e 4 na forma de Subemendas.

Agora vamos submeter ao voto as Emendas em bloco n.os 2, 3, 5 e 6. Para 
encaminhar, Deputada Luciana. Na sequência, Deputados Recalcatti e Arilson. 
Ok. Deputada Luciana.

DEPUTADA LUCIANA RAFAGNIN (PT): Senhor Presidente e Sr.s Deputados. 
Gostaria de fazer a defesa, inclusive, já também defendendo a nossa outra emenda, 
que na sequência o Deputado Tadeu... (problemas no áudio) ... não defendeu e 
os Deputados da bancada não defenderam, que é o aumento do valor, porque 
entendemos que o valor de R$ 50,00 é bem insignificativo para as famílias. Claro 
que sabemos que é importante, mas é um valor bastante pequeno. Por isso quero 
neste momento também defender uma emenda que protocolei com a Bancada da 
Oposição, que é também incluindo a questão da agricultura familiar. Temos hoje 
no Estado do Paraná cerca de 305.000 estabelecimentos rurais e desses quase 
230.000 são de agricultores familiares. Temos uma pobreza oculta no campo. 
Sabemos que este momento, este momento da crise do coronavírus para o campo, 
torna a pobreza ainda maior. Temos muitos agricultores, agricultores familiares 
que produziram e não estão conseguindo vender os seus produtos, principalmente, 
quem trabalha na questão da fruticultura, quem trabalha com panificação. Esse 
pessoal, os nossos agricultores estão tendo dificuldade. Os produtores de leite 
estão com dificuldade ainda maior, porque inclusive estão avisando já as famílias, 
que os laticínios no próximo mês já vão ter um desconto de 20 centavos por litro 
de leite, enquanto que no mercado sabemos que esse valor está aumentando 
cada vez mais. Senhor Presidente, preocupados com essa crise que sabemos que 
atinge todo o nosso País, inclusive, é uma crise mundial, mas principalmente 
falando aqui do nosso Estado, precisamos também pensar na agricultura familiar. 
Essa crise está atingindo os nossos agricultores familiares, está atingindo as 
comunidades tradicionais, as famílias indígenas, os quilombolas, os assentados 
da reforma agrária. Por isso que apresentamos essa emenda. Então, Sr. Presidente, 
gostaria que fosse olhado com carinho. Pediria ao Líder do Governo Hussein, ao 
Vice-Líder Tiago que olhassem com carinho essa emenda, para que pudéssemos 
também atender a todos os agricultores familiares, que estão hoje já sofrendo com 
essa crise, que com certeza será ainda maior. Lembrando aqui que é um Projeto 
importante, sabemos que no Estado do Paraná temos cerca de um milhão e meio 
de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Isso significa pessoas que vivem 
com até R$ 420,00 de renda per capita mensal. Sabemos que é difícil uma família 
sobreviver com uma renda dessas. Essas famílias, essas pessoas também estão 
lá no campo, fazem parte como os agricultores familiares, como pessoas que 
trabalham ganhando... (É retirado o som.)

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputada Luciana, 
tem 30 segundos para concluir.

DEPUTADA LUCIANA RAFAGNIN (PT): Obrigada, Sr. Presidente. Peço com 
muito carinho que os Deputados votem favoráveis a essa emenda, como também 
no valor, porque sabemos que R$ 50,00 é um valor muito insignificante para as 
famílias do Estado do Paraná, que vivem hoje essa grande crise que está passando 
o nosso Estado e o nosso País.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Orador para 
encaminhar, Deputado Tadeu.

DEPUTADO TADEU VENERI (PT): Senhor Presidente e Sr.s Deputados, 
tínhamos em 2017, no Paraná, 180.000 pessoas em extrema pobreza. Em 2018 
esse número subiu para cerca de 307.000 pessoas. Ontem quando foi dito que seria 
um valor de R$ 50,00, que estamos propondo que seja aumentado esse valor, no 
nosso entendimento isso irá atingir um valor, como foi dito pelo Líder ontem, de 
R$ 13 milhões, ou seja, R$ 39 milhões durante os três meses. O Fundo Estadual 
de Pobreza tem hoje cerca de R$ 240 milhões estocados, são valores que estão 
no fundo para serem gastos. Então, entendemos que haverá, sim, uma redução de 
ICMS nesse período, haverá, sim, uma redução de arrecadação. O Secretário da 
Fazenda Garcia Junior disse que poderemos ter até R$ 900 milhões de perda de 
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receita. Mas, Sr.s Deputados e Sr.as Deputadas, olhei na LOA de 2020 que prevê R$ 
1 bilhão, 33 milhões, 775 mil e 675, Sr. Presidente, para pagamento com juros da 
dívida, os outros em amortização preveem outros valores de amortização, R$ 763 
milhões para amortização com o serviço da dívida. Ora, o Governador requereu a 
suspensão do pagamento da dívida com a União por 12 meses, já conseguiu por seis 
meses. Só a suspensão desse valor, caso venha a ser feita não na sua totalidade, em 
R$ 1 bilhão e 700 milhões, mas só a metade, o que já foi conseguido, dá cerca de 
R$ 850 milhões. Por isso, estamos apresentando uma emenda, e o governo federal 
é credor de 61% dessa dívida, primeiro, para que aumentemos esse valor para R$ 
150,00. Segundo, para que esse valor de R$ 150,00 possa contemplar R$ 100,00 
com a compra de alimentação em supermercados, como já foi dito inclusive por 
Vossa Excelência, ontem, será feita em uma rede de supermercados credenciada 
– não sei já foi, mas certamente será – e R$ 50,00 para compras exclusivamente 
em farmácias, Sr. Presidente. Muita gente que está em situação de precariedade 
total, muitas vezes tem necessidade de comprar medicamento simples, para dor 
de cabeça, medicamentos que no dia a dia compraria, mas que com a situação 
que estamos vivendo, com a perda de renda, fica muito difícil. Por isso fizemos 
uma emenda, nós da bancada do Partido dos Trabalhadores com os Deputados da 
Oposição e inclusive com Deputados que são da Base Independente, propondo 
R$ 150,00, que daria em três meses em torno de R$ 150 milhões, e fazendo 
uma distinção, teríamos R$ 100 milhões para alimentação e R$ 50 milhões para 
compras em farmácias. Essa é a proposta do Partido dos Trabalhadores, Deputados 
da Oposição e demais Deputados. Obrigado, Sr. Presidente e Sr.s Deputados. 
Pedimos obviamente o apoio à Emenda n.º 3.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Tadeu, 
não sei se houve compreensão de Vossa Excelência, não vou fazer aqui o papel 
de Líder de forma alguma, mas os números que foram informados ontem, acho 
que o Deputado Hussein já fez a correção, o Governo vai aplicar R$ 50 milhões/
mês durante três meses. Então, são R$ 150 milhões nesses três meses, não são R$ 
13 milhões por mês. É importante também que fique claro isso para todos os Sr.s 

Deputados. Próximo, Deputado Recalcatti.

DEPUTADO DELEGADO RECALCATTI (PSD): Senhor Presidente, Sr.s 

Deputados e Sr.as Deputadas. Tenho a Emenda n.º 6 (Protocolada sob o n.º 
1455/2020), que propus que o valor fosse dobrado para R$ 100,00, em virtude 
de que muitos outros Deputados já falaram da necessidade das pessoas, não só de 
comprar um pouquinho de alimento, mas de repente de até comprar um remédio 
ou alguma coisa a mais. Recebi inúmeros pedidos para que isso fosse feito. Mas 
também observando, Deputado Traiano, a sua colocação a respeito da necessidade 
de aprovação do Projeto, vejo a necessidade de pessoas que estão extremamente 
necessitadas. Quero agradecer aqui o apoiamento que tive nessa emenda dos 
Deputados Jacovós, Bacil, Evandro, Goura, Delegado Fernando e Deputado Fruet. 
Agradeço, peço desculpas a vocês, mas vou retirar a emenda para que isso seja 
votado o mais rápido possível, porque tenho visto a necessidade das pessoas que 
estão passando fome, literalmente. Era isso, Presidente. Retiro a emenda.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Próximo orador, 
Deputado Arilson.

DEPUTADO ARILSON CHIORATO (PT): Para encaminhar a Emenda 3, 
com toda a ressalva feita por Vossa Excelência e pelo Deputado Hussein Bakri, 
mesmo com os números apontados por Vossa Excelência de R$ 50 milhões, a 
capacidade financeira e orçamentária para o Estado fazer a implantação do que 
defendeu o Deputado Tadeu Veneri. Temos um Fundo de Combate à Pobreza com 
R$ 300 milhões, usados R$ 60, ou seja, sobraram R$ 240. Se implementar isso 
e mais o poder de remanejamento que foi dado ao Governador e neste momento 
tirar investimentos de obras físicas e passar para o combate do coronavírus, com 
certeza, com tranquilidade financeira, dá para implementar dessa forma. Quero 
louvar o Governo, foi importante ter o auxílio, parabéns ao Governo do Estado, mas 
temos como aumentar esse valor numérico, sim, e também o número de pessoas 
beneficiadas. No tocante à Emenda 5 de minha autoria, estamos pedindo a inclusão 
para que dentro desse Projeto de auxílio e benefício sejam instituídos também no 
estadual, com recursos do fundo, os pescadores profissionais e artesanais, idosos 
acima de 65 anos e pessoas com deficiência que recebem benefício de assistência 
social, sem alterar o sentido da proposição, principalmente, em conformidade 
ao público beneficiário do Fundo Estadual criado pela Lei n.º 18.573. O seguro 
de defesa para pescador é de responsabilidade do INSS e pago para a categoria 
durante o período que fique impedido de pescar, em razão... (Problemas no áudio.) 
O benefício social, BPC, é prestação da Previdência Social que visa garantir o 
salário-mínimo, que provém na subsistência da família, que é concedido a idosos 
acima de 65 anos, pessoas com deficiência, impossibilitados de participar em 
paridade de condições de trabalho. Trata-se de público extremamente carente 
do ponto de vista financeiro, em que muitas vezes o beneficiário é utilizado para 
manter as despesas familiares, ou seja, mais do que um indivíduo, toda a família 
no caso. A complementação de renda é justa, possível de acordo com os recursos 
disponíveis e é importante para o fortalecimento das famílias. Peço a aprovação, 
voto “sim” nas Emendas n.º 5 e na n.º 3 também, Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Claudio Romanelli – PSB): Perfeitamente. 
Para encaminhar, Deputado Fruet com a palavra.

DEPUTADO SOLDADO FRUET (PROS): Deputado, só queria a compreensão 
de todos os Deputados, que colocassem ao nosso jurídico, que o nosso pessoal 
tivesse acesso a essas emendas, porque normalmente só sabemos da Emenda 1, 
2, 3 ou 4 neste momento. Se tivéssemos acesso às emendas antes das votações, 
para podermos fazer as votações corretas, porque senão ficamos meio voando 
aqui qual a Emenda 2, 3 e Subemenda. Então, a possibilidade de colocar essas 
emendas aos Deputados para terem acesso antes das votações, para que possamos 
passar ao jurídico para votarmos, Sr. Deputado. Era isso que queria dizer. Alguns 
Deputados até nos encaminham as emendas, mas muitos não encaminham, só 
ficamos sabendo no momento da Emenda n.º 1, n.º 2 e não sabemos qual é qual. 
Era só isso, Sr. Deputado.

SR. 1.º SECRETÁRIO (Deputado Luiz Claudio Romanelli – PSB): Deputado 
Soldado Fruet, todas as emendas que são apresentadas são encaminhadas via SEI 
a todos os Parlamentares, 100%. Temos ainda uma dificuldade pontual, foi esse 

exemplo da subemenda do Relator na CCJ, o Deputado Tiago Amaral, que não 
pôde ser disponibilizada. Reconheço isso. Poderíamos utilizar esse sistema nosso 
do bate-papo do Zoom, mas é justamente o que estamos evitando. Se colocarmos 
algum arquivo externo, o risco de ter um vírus aqui é efetivo. Então, estamos 
utilizando essa plataforma e o sistema de votação on-line, que nos dá segurança 
jurídica para que façamos isso. Mas, vamos encontrar uma solução, o Deputado 
Tiago Amaral e quando os outros forem fazer alguma subemenda modificativa ou 
aditiva, seja o que for, podemos convencionar que seja enviado, pode enviar para 
o Dylliardi, que ele me envia, ou enviar diretamente a mim, porque daí coloco 
naquele grupo de Whatsapp da Assembleia Legislativa, onde todos terão acesso a 
uma subemenda ou até às próprias emendas. Podemos simplificar isso, ou seja, o 
que interessa é chegar a informação. Vamos aqui simplificar isso. É isso, Deputado 
Fruet.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Pela ordem, 
Deputado Recalcatti.

DEPUTADO DELEGADO RECALCATTI (PSD): Bem rápido, Sr. Presidente. 
Só para dizer que concordo com o Soldado Fruet a respeito desse pedido dele, mas 
concordo também com o Deputado Romanelli, que se propõe a colocar no grupo. 
Era só isso, Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Para encaminhar, 
Deputado Hussein Bakri.

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): Presidente, gostaria de pedir o voto 
“não”, com todo o respeito aos Deputados da Oposição, até porque, repito, 
uma das emendas que prevê a possibilidade de receber este benefício a mães 
adolescentes, contribuiu com o Projeto, demonstrando que não tem viés político 
nenhum. Evidentemente que até a questão dos pescadores, como V.Ex.a falou, 
o Deputado Galo, por meio de ofício ao Presidente, também está tratando deste 
tema. Portanto, estamos todos unidos aqui. O fato concreto é que não existe a 
menor possibilidade de atender neste momento, nesta primeira onda que o 
Governo trata, um adicional aí de mais do que esse recurso de R$ 50,00. E o 
Governo trabalha com a hipótese, Arilson e demais colegas, de que teremos uma 
crise prolongada. Talvez seja isso que as pessoas não estão entendendo. Temos 
um cenário que pode se estender até setembro. Portanto, o Governo está tendo 
muita prudência financeira, vamos ter um reflexo terrível no caixa do Estado, 
assustador, então é preciso ter muita prudência. É óbvio que todos que estamos 
aqui, todos gostaríamos que fossem R$ 100,00 ou R$ 150,00. Nisso louvo a 
atitude do Deputado Recalcatti, que, pensando na sobrevivência deste Projeto, 
retira sua emenda. Obrigado, Recalcatti. Uma demonstração realmente de que 
está entendendo este momento que estamos vivendo. Então, peço aos Deputados 
que entendam que não é possível, neste momento, votarmos essas emendas da 
Oposição. Não é possível. Portanto, peço o voto contrário aos Deputados da Base, 
por responsabilidade. Pode ser que volte daqui algum tempo, o Governo tenha 
condições de fazer um novo Projeto e melhorar o valor, mas neste momento não 
tem condições mesmo. O Governo vai poder atender R$ 50,00 para 1 milhão de 
famílias e o relato do meu colega, brilhante Deputado Tiago Amaral, deixou claro 
isso. Portanto, o voto é “não”.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Como encaminha o 
Deputado Professor Lemos?

DEPUTADO PROFESSOR LEMOS (PT): A Oposição encaminha voto “sim”, 
Sr. Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Vamos submeter ao 
voto no aplicativo as Emendas n.os 2, 3 e 5, uma vez que a emenda do Deputado 
Recalcatti (Emenda n.º 6) foi retirada. Deputados favoráveis às emendas 
votam com a expressão “sim”, os contrários com a expressão “não”. Votando 
no aplicativo.

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): O nosso voto é “não”.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Votação encerrada, 
Sr.s Deputados: [Votaram Sim: Anibelli Neto, Arilson Chiorato, Boca Aberta 
Junior, Delegado Francischini, Goura, Luciana Rafagnin, Luiz Claudio 
Romanelli, Professor Lemos, Requião Filho, Soldado Fruet e Tadeu Veneri (11 
Deputados); Votaram Não: Alexandre Amaro, Alexandre Curi, Artagão Junior, 
Cantora Mara Lima, Coronel Lee, Cristina Silvestri, Del. Fernando Martins, 
Delegado Jacovós, Delegado Recalcatti, Douglas Fabrício, Dr. Batista, Emerson 
Bacil, Evandro Araújo, Francisco Buhrer, Galo, Gilberto Ribeiro, Gilson de 
Souza, Homero Marchese, Hussein Bakri, Jonas Guimarães, Luiz Carlos Martins, 
Luiz Fernando Guerra, Mabel Canto, Marcel Micheletto, Marcio Pacheco, Maria 
Victória, Mauro Moraes, Michele Caputo, Nelson Justus, Nelson Luersen, Paulo 
Litro, Plauto Miró, Reichembach, Ricardo Arruda, Rodrigo Estacho, Soldado 
Adriano José, Subtenente Everton, Tercílio Turini, Tiago Amaral e Tião Medeiros 
(40 Deputados); Não Votaram: Ademar Traiano, Cobra Repórter e Do Carmo (3 
Deputados).] Com 11 votos favoráveis e 40 votos contrários, estão rejeitadas as 
Emendas n.os 2, 3 e 5.

Está encerrada a votação do Item 3. Deputado Romanelli.

DEPUTADO LUIZ CLAUDIO ROMANELLI (PSB): Presidente, apenas para 
dizer que votei errado. Queria que na Ata ficasse registrado o meu voto “não” às 
emendas. Foi apenas um erro na digitação.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Devidamente 
corrigido, Deputado Romanelli.

ITEM 4 – 1.ª Discussão do Projeto de Lei n.º 179/2020, de autoria do Poder 
Executivo, Mensagem n.º 14/2020, que aprova a construção dos empreendimentos 
hidrelétricos e de geração de energia que especifica. Aguardando pareceres da 
CCJ e da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais. Há 
Requerimento (protocolado sob o n.º 1444/2020) de retirada da Ordem do Dia, 
do Deputado Professor Lemos... Pela ordem, Deputado Romanelli.

SR. 1.º SECRETÁRIO (Deputado Luiz Claudio Romanelli – PSB): 
Senhor Presidente, quero pedir, de acordo com a Resolução que regulamenta o 
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funcionamento do Sistema de Deliberação Remota, quero pedir a retirada por dez 
Sessões do presente Projeto de Lei. É o meu pedido. Quero que seja apreciado.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Pela ordem, 
Deputado Hussein Bakri.

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): Senhor Presidente, não sabia da 
iniciativa do Deputado Romanelli. Estamos vivendo um tempo remoto agora, não 
tenho o prazer de estar ao lado ali no Plenário para conversar. Até das balinhas 
estamos sentindo falta, do Dr. Batista. Mas, fiz uma conversa com a Oposição, 
tinha um requerimento pedindo para ser votado após o final da pandemia e nós, 
entendendo a importância que tem este Projeto, são vários investimentos que vão 
acontecer no Estado, acho que agora temos que ter esses investimentos, havíamos 
construído, Romanelli, uma solução de duas semanas. Podemos prorrogar para 
três semanas, não tem problema nenhum. A bem da verdade, não sei quanto dá 
dez Sessões! Acho que dará três semanas. Podemos fazer duas semanas e meia, 
negociar como patrícios aí, duas semanas e meia, para que possamos voltar a 
discutir este Projeto. Não vejo problema nenhum! Então a Oposição, se concordar, 
retira o requerimento e podemos negociar por duas semanas e meia. O que não 
podemos é esperar passar a pandemia, porque vamos três ou quatro meses e é 
um Projeto importante que gera desenvolvimento, empregos, geração de renda e 
tributos aos municípios onde serão feitos. Ele não pode passar disso. Está bom?

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Questão de ordem, 
Deputado Delegado Francischini.

DEPUTADO DELEGADO FRANCISCHINI (PSL): Presidente, como 
Presidente da CCJ e tenho certeza de que o Deputado Goura, Presidente da 
Comissão de Meio Ambiente, e outros que estão aqui, apoiamos o requerimento 
do Deputado Romanelli, mas fazemos uma referência também a isso, Presidente. 
Acho que é um assunto muito sensível, são 15 PCHs espalhadas pelo Estado 
do Paraná, temos informações, se não me engano uma pelo menos tem ações 
do Ministério Público quanto à legalidade, quanto à licença ambiental, outras 
vamos ter que aprofundar não só na constitucionalidade, mas principalmente na 
Comissão de Meio Ambiente. Acho que neste formato que estamos fazendo aqui, 
que foi um formato criado inicialmente para as questões urgentes do coronavírus, 
um assunto tão sensível deveria voltar para o formato anterior. Não sei quanto 
tempo ainda vamos durar neste formato. Mas, apoiando o requerimento do 
Deputado Romanelli, fica a nossa referência. Conversando com vários membros, 
os mais antigos da CCJ, a visão é a mesma, que este é um assunto sensível, que 
deveria passar pela CCJ presencial, pela Comissão de Meio Ambiente, verificação 
necessária das Audiências Públicas, pela sensibilidade do assunto, Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Senhores 
Deputados, percebo que há aqui manifestações me parece de acordo entre todos 
os Sr.s Deputados. Vou retirar de ofício e depois busco um entendimento com a 
Liderança do Governo e da Oposição e outros Sr.s Deputados para reapresentarmos 
a pauta na sequência. Item retirado pelo Presidente, ficando prejudicado o 
Requerimento n.º 1444/2020.

ITEM 5 – 1.ª Discussão do Projeto de Lei n.º 200/2020, de autoria do Deputado 
Paulo Litro, que revoga a Lei n.º 18.675, de 22 de dezembro de 2015, que concede 
o Título de Utilidade Pública à Associação para o Desenvolvimento Tecnológico 
e Industrial do Sudoeste do Paraná. Aguardando parecer da CCJ. Designo como 
Relator o Deputado Hussein Bakri, pela CCJ.

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): Senhor Presidente e demais colegas, 
um Projeto extremamente simples. O Parlamentar que apresenta tem toda 
a competência necessária para apresentar o Projeto. No que tange à técnica 
legislativa, não encontro óbice nos requisitos da Lei Complementar Federal 
n.º 95/98, bem como no âmbito da estadual, Lei Complementar n.º 176/2014. 
Simplesmente ele está transformando, Sr. Presidente, em Oscip esta entidade aqui, 
por isso da revogação do título de utilidade pública, para o qual finalizo com o 
voto “sim”.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Em discussão 
o parecer do Deputado Hussein. Pede para encaminhar o Deputado Homero 
Marchese.

DEPUTADO HOMERO MARCHESE (PROS): Senhor Presidente, desculpe-
me a ignorância, mas é preciso revogar o título de utilidade pública para quem 
quer ter qualificação de Oscip? Sinceramente, não entendi essa. Não entendi. É só 
essa questão que faço. O Paulo vai falar, parece-me.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): O Deputado Paulo 
Litro pede para encaminhar. Vamos ouvi-lo primeiro.

DEPUTADO PAULO LITRO (PSDB): Bom, Sr.s Deputados e Sr.as Deputadas, 
na verdade é um pedido da própria entidade, que solicita a revogação porque a 
transformação em Oscip exige a revogação dessa lei de declaração de utilidade 
pública para eles acessarem outros benefícios previstos na lei federal. Então, é 
um pedido da própria associação. Confesso a vocês que não fui atrás da questão 
técnica, se realmente há a necessidade, mas, atendendo a um pedido do próprio 
Presidente da Associação, estamos encaminhando o Projeto de revogação de 
utilidade pública.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Compreendido, 
Deputado Homero?

DEPUTADO HOMERO MARCHESE (PROS): Senhor Presidente, não seria 
o caso de fazermos uma pesquisa melhor sobre este caso? Porque, sinceramente, 
não entendo por que retirar a utilidade pública. Não me parece que se impede a 
qualificação de alguém como Oscip. Talvez possa prejudicar a própria entidade, 
Paulo.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Paulo 
e Deputado Homero, vou pedir aqui a compreensão dos senhores. Com a sua 
permissão, Deputado Paulo, que retiremos da pauta hoje e voltaremos com a 
matéria na segunda ou terça-feira, aí já teremos o tempo suficiente para as devidas 
explicações técnicas. Se há a concordância do Deputado Paulo.

DEPUTADO PAULO LITRO (PSDB): Presidente, insisto que seja votado hoje, 
porque quem pediu para incluir na pauta não fui eu, foi um pedido da própria 
associação. Eles entendem que pode trazer alguns problemas para a concessão 
da Oscip. Então, insisto que mantenha, porque estou atendendo a um pedido do 
Presidente da Associação de Dois Vizinhos.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Pela ordem, 
Deputado Tadeu.

DEPUTADO TADEU VENERI (PT): A CCJ deu parecer neste processo. E o 
entendimento que tenho é que a Oscip faz remuneração da sua direção e uma 
entidade de utilidade pública não pode ter os seus membros remunerados. Talvez 
seja isso que tenha levado a entidade a solicitar que seja extinta a sua condição 
de utilidade pública, porque ela, como de utilidade pública, não pode receber, os 
seus diretores não podem receber nenhum tipo de remuneração. Como Oscip, ela 
remunera os seus diretores. Então, talvez tenha sido isso, Deputado Homero, que 
tenha levado a entidade a solicitar que seja feita a sua retirada como de utilidade 
pública. É assim que entendo.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Pela ordem, 
Deputado Romanelli.

DEPUTADO LUIZ CLAUDIO ROMANELLI (PSB): Senhor Presidente, 
acessei aqui o site do Ministério da Justiça e a certidão de qualificação como Oscip 
obriga que a instituição tenha o requerimento, estatuto registrado, ata em cartório e 
declaração de que a entidade não possível título de utilidade pública. Oscip e OS, 
todas, estaduais e municipais. Enfim, na verdade, é exigência do Ministério da 
Justiça, onde é registrada a Oscip. É isso.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Hussein, 
para encaminhar. Acho que está esclarecido. Não sei se há a necessidade ainda 
de...

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): Senhor Presidente, só para dar o 
número da Lei. É a Lei n.º 9.790/99, art. 2.º. O que V.Ex.as falaram ali é exatamente 
isso. Portanto, não tem motivos de não votar hoje, com todo o perdão. Está claro, o 
fato de Oscip, evidentemente que não pode ser de utilidade pública.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Vamos, então, 
submeter ao voto o parecer do Deputado Hussein. Deputados favoráveis 
permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado.

Vamos submeter ao voto o Projeto. Em discussão o Projeto. Em votação. Votando.

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): Pedimos o voto “sim”.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Lemos?

DEPUTADO PROFESSOR LEMOS (PT): A Oposição também encaminha 
“sim”. Voto “sim”, Sr. Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Evandro 
Araújo, registra o seu voto? Votação encerrada: [Votaram Sim: Alexandre Amaro, 
Alexandre Curi, Anibelli Neto, Arilson Chiorato, Artagão Junior, Boca Aberta 
Junior, Cantora Mara Lima, Coronel Lee, Cristina Silvestri, Del. Fernando 
Martins, Delegado Francischini, Delegado Jacovós, Delegado Recalcatti, Do 
Carmo, Douglas Fabrício, Dr. Batista, Emerson Bacil, Evandro Araújo, Francisco 
Buhrer, Galo, Gilberto Ribeiro, Gilson de Souza, Goura, Homero Marchese, 
Hussein Bakri, Jonas Guimarães, Luciana Rafagnin, Luiz Carlos Martins, Luiz 
Claudio Romanelli, Luiz Fernando Guerra, Mabel Canto, Marcel Micheletto, 
Marcio Pacheco, Maria Victória, Mauro Moraes, Michele Caputo, Nelson Justus, 
Nelson Luersen, Paulo Litro, Plauto Miró, Professor Lemos, Reichembach, 
Requião Filho, Ricardo Arruda, Rodrigo Estacho, Soldado Adriano José, Soldado 
Fruet, Subtenente Everton, Tadeu Veneri, Tercílio Turini, Tiago Amaral e Tião 
Medeiros (52 Deputados); Não Votaram: Ademar Traiano e Cobra Repórter (2 
Deputados).] Com 52 votos favoráveis e nenhum voto contrário, está aprovado o 
Projeto de Lei n.º 200/2020.

(Não havendo mais matéria a ser deliberada na pauta da Ordem do Dia, passou-se 
à votação dos Requerimentos.)

REQUERIMENTOS.

Dez requerimentos com discussão adiada. Consulto o Líder.

Requerimento n.º 1384/2020, do Deputado Michele Caputo, com discussão 
adiada da Sessão anterior, solicitando informações ao Secretário de Estado 
da Saúde, Sr. Carlos Alberto Gebrim Preto, se há possibilidade de envio de 
um equipamento de ventilação mecânica (respirador) com monitor multi-
parâmetros e uma bomba difusora para criação de mais uma sala de emergência 
e estabilização no Hospital Dona Darcy Vargas, no município de Rebouças, 
Paraná; Requerimento n.º 1385/2020, da Deputada Mabel Canto, com discussão 
adiada da Sessão anterior, solicitando informações ao Secretário de Estado da 
Saúde, Sr. Carlos Alberto Gebrim Preto, conforme especifica; Requerimento 
n.º 1386/2020, do Deputado Michele Caputo, com discussão adiada da Sessão 
anterior, solicitando informações ao Secretário de Estado da Saúde, Sr. Carlos 
Alberto Gebrim Preto, sobre planejamento de distribuição do novo inseticida 
de combate à dengue, encaminhado pelo Ministério da Saúde; Requerimento 
n.º 1396/2020, do Deputado Michele Caputo, com discussão adiada da Sessão 
anterior, solicitando informações ao Secretário de Estado da Saúde, Sr. Carlos 
Alberto Gebrim Preto, conforme especifica; Requerimento n.º 1400/2020, do 
Deputado Tadeu Veneri, com discussão adiada da Sessão anterior, solicitando 
informações ao Secretário de Estado da Educação e do Esporte, Sr. Renato 
Feder, sobre o Sistema de Educação a distância; Requerimento n.º 1401/2020, 
dos Deputados Luciana Rafagnin, Anibelli Neto, Goura e Professor Lemos, 
com discussão adiada da Sessão anterior, solicitando informações ao Secretário 
de Estado da Saúde, Sr. Carlos Alberto Gebrim Preto, com relação aos casos 
suspeitos de coronavírus mantidos sob monitoramento por empresas de saúde 
provada e/ou planos de saúde; Requerimento n.º 1406/2020, dos Deputados 
Arilson Chiorato, Luciana Rafagnin, Goura, Professor Lemos e Tadeu Veneri, 
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com discussão adiada da Sessão anterior, solicitando informações ao Secretário 
de Estado da Infraestrutura e Logística, Sr. Sandro Alex, conforme especifica; 
Requerimento n.º 1407/2020, do Deputado Tadeu Veneri, com discussão adiada 
da Sessão anterior, solicitando informações ao Secretário de Estado da Fazenda, 
Sr. Renê de Oliveira Garcia Junior, sobre o Fundo Estadual de Combate à Pobreza 
do Paraná; Requerimento n.º 1408/2020, dos Deputados Arilson Chiorato, 
Luciana Rafagnin, Goura, Professor Lemos e Tadeu Veneri, com discussão adiada 
da Sessão anterior, solicitando informações ao Secretário de Estado da Segurança 
Pública e Administração Penitenciária, Sr. Rômulo Marinho Soares, referente 
aos procedimentos adotados pelo Instituto Médico Legal (IML) na prestação de 
serviços de Polícia Científica na seara médica-legal aos cidadãos paranaenses 
durante o período de emergência de saúde pública relacionada à pandemia do 
novo coronavírus (Covid-19); Requerimento n.º 1410/2020, dos Deputados 
Arilson Chiorato, Luciana Rafagnin, Goura, Professor Lemos e Tadeu Veneri, 
com discussão adiada da Sessão anterior, solicitando informações ao Secretário de 
Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, Sr. Joao Carlos Ortega, 
sobre a execução orçamentária e destinação de recursos. Todos eles aprovados? 
Ok.

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): Os de ontem, beleza, Sr. Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Os de ontem.

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): O nosso Governo é transparente e todas 
as respostas serão dadas.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Aprovados os 
Requerimentos. (Requerimentos encaminhados à Diretoria Legislativa para 
providências.)

E temos dois pedidos de informações de hoje, um do Deputado Guerra e outro do 
Deputado Tadeu Veneri. Adia-se na forma regimental?

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): Senhor Presidente, só do Deputado 
Guerra, que corrige um erro, que é um envio de expediente, temos que aprovar 
porque foge daquela naturalidade nossa de um dia para o outro. Portanto, este 
do Deputado Guerra, para ser aceito inclusive o pedido de urgência. Está bom?

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Deputado Guerra, 
Requerimento n.º 1456/2020, solicitando envio de expediente ao Chefe da 
Casa Civil, Sr. Guto Silva, ao Secretário de Segurança Pública e Administração 
Penitenciária, Sr. Rômulo Marinho Soares, ao Diretor do Departamento 
Penitenciário do Paraná, Sr. Francisco Caricati, e ao Presidente do Tribunal de 
Justiça do Paraná, Sr. Adalberto Jorge Xisto, requerendo providências a fim 
de que a Carceragem de Palmas, Estado do Paraná, não seja transformada em 
centro de alojamento e isolamento de presos contaminados ou com sintomas de 
contaminação por Covid-19. Pode aprovar como envio de expediente?

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): Exatamente. Combinado com o 
Deputado.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Ok. Deputado 
Guerra, como envio de expediente.

E o outro Requerimento n.º 1441/2020, do Deputado Tadeu Veneri, solicitando 
informações ao Secretário de Justiça, Família e Trabalho do Paraná, Sr. Ney 
Leprevost, conforme especifica.  Adia-se na forma regimental.

Requerimento n.º 1461/2020, do Deputado Ademar Traiano, Sr. Presidente 
da Assembleia Legislativa, solicitando dispensa de Votação de Redação 
Final para o Projetos de Lei n.º 903/2019, da Ordem do Dia. Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado o Requerimento. (Requerimento 
encaminhado à Diretoria Legislativa para providências.)

Requerimentos aprovados e encaminhados à Diretoria Legislativa para 
providências.

Requerimento n.º 1434/2020, dos Deputados Alexandre Amaro, Arilson 
Chiorato, Boca Aberta Junior, Gilson de Souza, Marcel Micheletto, Professor 
Lemos, Ricardo Arruda, Soldado Fruet e Tercílio Turini, solicitando envio de 
expediente ao Secretário da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná, 
Sr. Norberto Ortigara, requerendo subsidio para fabricação de leite em pó, a ser 
destinado ao atendimento de paranaenses em situação de vulnerabilidade social, 
utilizando o excedente da produção de leite que vem sendo registrada no Estado 
do Paraná e não está sendo utilizada em virtude da pandemia; Requerimento n.º 
1435/2020, dos Deputados Tercílio Turini, Alexandre Amaro, Arilson Chiorato, 
Boca Aberta Junior, Do Carmo, Evandro Araújo, Gilson de Souza, Michele 
Caputo, Nelson Luersen, Professor Lemos, Ricardo Arruda, Soldado Adriano 
José e Soldado Fruet, solicitando envio de expediente ao Governador do Estado, 
requerendo que o montante previsto para premiações do Programa Nota Paraná 
que não ocorrerão por suspensão dos sorteios da Loteria Federal sejam repassados 
integralmente à instituições participantes do programa; Requerimento n.º 
1436/2020, do Deputado Delegado Recalcatti, solicitando envio de expediente 
ao Secretário do Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, 
Sr. Rômulo Marinho Soares, requerendo providências para a adoção de medidas 
urgentes para convocar todos os candidatos, titulares e suplentes, para curso 
do CFO – 2020; Requerimento n.º 1439/2020, dos Deputados Luiz Fernando 
Guerra, Boca Aberta Junior, Delegado Fernando Martins, Do Carmo, Luiz 
Claudio Romanelli e Soldado Adriano José, solicitando envio de expediente ao 
Secretário de Justiça, Família e Trabalho, Sr. Ney Leprevost, requerendo os saldos 
financeiros dos Fundos Estaduais da Infância e Adolescência (FIA) e dos Direitos 
dos Idosos (FIPAR), bem como sobre sua divulgação no portal da transparência; 
Requerimento n.º 1442/2020, do Deputado Luiz Claudio Romanelli, solicitando 
envio de expediente ao Governador do Paraná e ao Secretário do Estado da 
Saúde, Sr. Carlos Alberto Gebrim Preto, requerendo urgência na entrega dos 
respiradores mecânicos ao Hospital Santa Casa de Goioerê; Requerimento n.º 
1443/2020, do Deputado Gilson de Souza, solicitando envio de expediente ao 
Governador do Estado requerendo medidas que visem garantir aos locatários de 
imóveis a redução, o abatimento e ou suspenção dos alugueres pagos por todos e 

qualquer estabelecimentos comerciais, templos religiosos, e que interromperam 
ou cessaram o funcionamento de suas atividades visando conter o avanço do 
Covid-19, causada pelo novo coronavírus; Requerimento n.º 1446/2020, 
dos Deputados Nelson Justus e Hussein Bakri, solicitando ao Governador do 
Estado subvenção social para os Trabalhadores Portuários Avulsos, visando a 
sua subsistência mínima neste período de paralisação dos serviços portuários; 
Requerimento n.º 1447/2020, do Deputado Cobra Repórter, solicitando envio de 
expediente ao Governador do Estado requerendo medidas urgentes para liberação 
das microempresas com atividade de lava jato, objetivando a manutenção de 
serviços de higienização, desinfecção e descontaminação de veículos públicos e 
privados; Requerimento n.º 1451/2020, dos Deputados Requião Filho, Luciana 
Rafagnin, Anibelli Neto, Arilson Chiorato, Goura, Professor Lemos e Tadeu 
Veneri, solicitando envio de expediente ao Governador do Estado requerendo a 
adoção de medidas de isenção temporária de ICMS, Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços, de todos os produtos da indústria têxtil voltados à 
prevenção, combate do Covis-19 e proteção de profissionais, enquanto durar o 
estado de calamidade decorrente de tal pandemia; Requerimento n.º 1453/2020, 
dos Deputados Cristina Silvestre, Boca Aberta Junior, Soldado Fruet, Delegado 
Jacovós e Luiz Claudio Romanelli, solicitando envio de expediente ao Secretário 
de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Sr. Rômulo Marinho Soares, 
requerendo que sejam tomadas providências para autorizar o registro de boletim 
de ocorrência online para delitos de violência doméstica e familiar, excetuando-se 
delitos de violência nos termos que especifica; Requerimento n.º 1457/2020, dos 
Deputados Emerson Bacil, Cristina Silvestre, Mabel Canto, Artagão Junior, Boca 
Aberta Junior e Delegado Jacovós, solicitando envio de expediente ao Governador 
do Estado e ao Secretário de Estado da Educação e do Esporte, Sr. Renato Feder, 
requerendo providências acerca da viabilidade de estruturação de um sistema de 
educação a distância para cursos técnicos ofertados pelo Governo do Estado do 
Paraná; Requerimento n.º 1458/2020, dos Deputados Coronel Lee, Delegado 
Jacovós, Delegado Recalcatti, Do Carmo, Luiz Carlos Martins, Soldado Adriano 
José, Soldado Fruet e Subtenente Everton, solicitando envio de expediente ao 
Governador do Estado e ao Secretário de Segurança Pública e Administração 
Penitenciária, Sr. Rômulo Marinho Soares, requerendo atendimento ao protocolo 
16.500.852-9, que trata do planejamento estratégico do HPM para combate à 
pandemia Covid-19; Requerimento n.º 1459/2020, do Deputado Delegado 
Francischini, solicitando envio de expediente ao Presidente do Conselho Nacional 
de Justiça, CNJ, Ministro José Antonio Dias Toffoli, requerendo providências a 
respeito da progressão de regime e da soltura de detentos integrantes do Sistema 
Prisional Brasileiro durante a pandemia do novo coronavírus, Covid-19.

Requerimento cancelado: Protocolo n.º 1437/2020, do Deputado Requião 
Filho, cancelado em virtude de repetição ao Requerimento protocolado sob o n.º 
1415/2020.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano - PSDB): Nada mais havendo 
a tratar, declaro encerrada a Sessão, marcando: uma outra Sessão Extraordinária 
na sequência, com a seguinte Ordem do Dia: 3.ª Discussão do Projeto de Lei n.º 
219/2020; e uma outra Sessão Ordinária para quarta-feira, dia 8 de abril, à hora 
regimental, com a seguinte Ordem do Dia: Redação Final dos Projetos de Lei n.os 
822/2017, 427/2019, 485/2019 e 815/2019; 2.ª Discussão do Projeto de Lei n.o 
200/2020; e 1.ª Discussão do Projeto de Decreto Legislativo n.º 5/2020.

“LEVANTA-SE A SESSÃO”.

(Sessão encerrada às16h12, tendo sido lavrada a Ata para fins de publicação em 
atendimento ao disposto no art. 139 da Resolução n.º 11 de 23/8/2016, Regimento 
Interno.)
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1.ª Sessão Extraordinária do dia 7 de abril 2020 - Ata n.º 9.

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dezesseis horas e treze 
minutos, em ambiente virtual, utilizando-se do Sistema de Deliberação 
Remota instituído pela Resolução n.º 2, de 23/3/2020, com discussão e votação 
remota em virtude da emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus 
SARS-CoV-2, foi registrado o quórum necessário de Parlamentares. O Sr. 
Presidente, Deputado Ademar Traiano, secretariado pelos Sr.s Deputados Luiz 
Claudio Romanelli (1.º Secretário) e Gilson de Souza (2.º Secretário), “sob a 
proteção de DEUS”, iniciou os trabalhos da 9.ª Sessão Extraordinária da 2.ª 
Sessão Legislativa da 19.ª Legislatura.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano - PSDB): Conforme art. 7º da 
Resolução n.º 2, de 23 de março de 2020, fica dispensada a leitura da Ata da Sessão 
anterior. Vamos à Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA.

[Iniciou-se a apreciação da matéria constante da Ordem do Dia. Presidente 
sem voto. Votação realizada através de aplicativo para votações.]

Passamos ao Item da pauta.

ITEM 1 – 3.ª Discussão do Projeto de Lei n.º 219/2020, de autoria do Poder 
Executivo, Mensagem n.º 21/2020, que autoriza a concessão de auxílio 
emergencial com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná 
à pessoa economicamente vulnerabilizada em decorrência da emergência de 
saúde pública de importância internacional causada pela infecção humana pelo 
Coronavírus (Covid-19), nas condições que especifica. Regime de urgência. 



114ª feira |22/Abr/2020 - Edição nº 1.940
19ª Legislatura

Apreciar neste turno Emendas aprovadas em segunda discussão. Em discussão. 
Em votação. Votando, Sr.s Deputados.

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): Nosso voto é “sim”.

DEPUTADO PROFESSOR LEMOS (PT): A Oposição vota “sim” também, 
Sr. Presidente.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Já estamos em 
processo de votação. Deputado Tadeu é um cumpridor fiel do Regimento Interno 
da Casa. Temos vários Deputados que não votaram ainda: Deputado Douglas, Dr. 
Batista, Recalcatti, Cristina Silvestri, Arilson, Mauro Moraes já votou, Nelson 
Luersen. Deputado Nelson Luersen, vota “sim”? Faz um sinal aí que somamos 
o voto. Deputada Cristina? Votação encerrada, Sr.s Deputados: [Votaram Sim: 
Alexandre Amaro, Alexandre Curi, Anibelli Neto, Arilson Chiorato, Artagão 
Junior, Boca Aberta Junior, Cantora Mara Lima, Coronel Lee, Del. Fernando 
Martins, Delegado Francischini, Delegado Jacovós, Delegado Recalcatti, Do 
Carmo, Douglas Fabrício, Dr. Batista, Emerson Bacil, Evandro Araújo, Francisco 
Buhrer, Galo, Gilberto Ribeiro, Gilson de Souza, Goura, Homero Marchese, 
Hussein Bakri, Jonas Guimarães, Luciana Rafagnin, Luiz Carlos Martins, Luiz 
Claudio Romanelli, Luiz Fernando Guerra, Mabel Canto, Marcel Micheletto, 
Marcio Pacheco, Maria Victória, Michele Caputo, Nelson Justus, Paulo Litro, 
Plauto Miró, Professor Lemos, Reichembach, Requião Filho, Ricardo Arruda, 
Rodrigo Estacho, Soldado Adriano José, Soldado Fruet, Subtenente Everton, 
Tadeu Veneri, Tercílio Turini, Tiago Amaral e Tião Medeiros (49 Deputados); 
Não Votaram: Ademar Traiano, Cobra Repórter, Cristina Silvestri, Mauro 
Moraes e Nelson Luersen (5 Deputados).] Com 49 votos favoráveis e nenhum 
voto contrário, está aprovado o Projeto de Lei n.º 219/2020. Cinquenta e um 
votos, com o voto do Deputado Mauro Moraes, da Deputada Cristina Silvestri e 
do Deputado Nelson Luersen. Estão aprovadas as Emendas. 

Solicito aos Sr.s Deputados que aguardem um instante, porque dependemos 
da chegada da Redação Final para submetermos à apreciação em Sessão 
Extraordinária a Mensagem que acaba de ser votada.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Nada mais havendo 
a tratar, declaro encerrada a Sessão Extraordinária, marcando outra Sessão 
Extraordinária na sequência, com a seguinte Ordem do Dia: Redação Final do 
Projeto de Lei n.º 219/2020.

“LEVANTA-SE A SESSÃO”.

(Sessão encerrada às 16h16, tendo sido lavrada a Ata para fins de publicação 
em atendimento ao disposto no art. 139, I da Resolução n.º 11 de 23/8/2016, 
Regimento Interno.)

33912/2020

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ

PALÁCIO XIX DE DEZEMBRO

DIRETORIA LEGISLATIVA

2.º Sessão Extraordinária do dia 7 de abril 2020 - Ata n.º 10.

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dezesseis horas e vinte e 
dois minutos, em ambiente virtual, utilizando-se do Sistema de Deliberação 
Remota instituído pela Resolução n.º 2, de 23/3/2020, com discussão e votação 
remota em virtude da emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus 
SARS-CoV-2, foi registrado o quórum necessário de Parlamentares. O Sr. 
Presidente, Deputado Ademar Traiano, secretariado pelos Sr.s Deputados Luiz 
Claudio Romanelli (1.º Secretário) e Gilson de Souza (2.º Secretário), “sob a 
proteção de DEUS”, iniciou os trabalhos da 10.ª Sessão Extraordinária da 2.ª 
Sessão Legislativa da 19.ª Legislatura.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano - PSDB): Conforme art. 7º da 
Resolução n.º 2, de 23 de março de 2020, fica dispensada a leitura da Ata da Sessão 
anterior. Vamos à Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA.

[Iniciou-se a apreciação da matéria constante da Ordem do Dia. Presidente 
sem voto. Votação realizada pelo processo simbólico.]

Passamos ao Item da pauta.

ITEM 1 - Redação Final do Projeto de Lei n.º 219/2020, de autoria do Poder 
Executivo, Mensagem n.º 21/2020, que autoriza a concessão de auxílio 
emergencial com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná 
à pessoa economicamente vulnerabilizada em decorrência da emergência de 
saúde pública de importância internacional causada pela infecção humana pelo 
Coronavírus (Covid-19), nas condições que especifica. Em discussão. Para 
encaminhar a Redação Final, Deputado Tadeu Veneri.

DEPUTADO TADEU VENERI (PT): Senhor Presidente, é só para que conste. 
Como o Deputado Hussein colocou que não teríamos o número que está aqui 
pelo menos levantado pelo IBGE, de 307 mil pessoas, 307 mil pessoas na 
extrema pobreza, e sim um milhão, gostaria que constasse, se não agora, mas 
posteriormente, que tivemos essa informação de quais serão essas pessoas 
atingidas, Deputado Romanelli, porque se fala em um milhão de pessoas que 
receberão R$ 50,00 por mês nos próximos três meses, ou seja, R$ 50 milhões/
mês, o que daria R$ 150 milhões. E encaminho, Sr. Presidente, obviamente 
favorável. Entendemos que a nossa Emenda era para contribuir com o Projeto. 
Se não é possível agora, vamos aguardar que mais tarde seja, mas encaminho 
no sentido de que possa constar, se não agora pelo menos com uma resposta do 
Líder do Governo, uma vez que no Projeto não consta, Deputado Hussein, não 
consta nenhum número com relação às famílias ou às pessoas que serão de alguma 
forma beneficiadas com esse valor de R$ 50,00. Vossa Excelência, ontem, citou 13 
milhões, hoje fez uma correção dizendo que são 50 milhões, que são um milhão, 
que seria um milhão de pessoas. Entendo, Sr. Presidente, que precisamos tirar essa 
dúvida se são 13 milhões ou se são 50 milhões, porque se são 50 milhões não serão 

as pessoas na extrema pobreza, serão pessoas além da extrema pobreza e que, 
diga-se de passagem, estamos falando aí de uma diferença de 700 mil pessoas, 
o que é muita coisa. Setecentas mil pessoas é muita coisa para um Projeto de 
Lei que pretende atingir um universo de pessoas que estão na extrema pobreza. 
Fazendo uma consideração, Sr. Presidente, que o Projeto, que de forma, no meu 
entendimento, de forma correta, faz a mesma linha de raciocínio que faz o Projeto  
do governo federal, aprovado na Câmara e no Senado Federal, ou seja, pessoas 
que são beneficiárias de outros programas, à exceção do Bolsa Família, não 
serão contempladas. Então, é preciso que saibamos quem são esse universo de 
um milhão de pessoas, porque pelos nossos apontamentos, pelo levantamento do 
IBGE, seriam em torno de 300 mil pessoas. É essa a consideração que ia fazer 
para que não haja dúvida do porquê termos apresentado aqui um Projeto, pois 
entendemos que era possível de ser aprovado de R$ 150,00, que, aliás, daria o 
valor que o Deputado Hussein está colocando agora de R$ 150 milhões. Obrigado, 
Sr. Presidente e Sr.s Deputados.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): O Deputado 
Romanelli pede para encaminhar. Na sequência, Deputado Hussein.

DEPUTADO LUIZ CLAUDIO ROMANELLI (PSB): Deputado Tadeu Veneri, 
demais Parlamentares, desculpe-me acabar encaminhando este tema, mas acho 
que ele é muito relevante e este Projeto é um Projeto, na minha avaliação, da 
maior importância, até porque o Governo está trabalhando com um largo espectro 
de combate à fome com este Projeto. O Projeto objetiva, na verdade, dar uma 
cesta básica para um milhão e 350 mil pessoas. Estamos tratando, na verdade, do 
CadÚnico. É esse cadastro que o Governo está trabalhando. Claro que o nível de 
pessoas em vulnerabilidade é muito amplo, mas é menor que este e, ao mesmo 
tempo, claro, as famílias em extrema pobreza foram muito reduzidas, nos últimos 
anos, aqui no Estado do Paraná. Agora, indiscutivelmente, o Projeto tem um 
aspecto que pretende de fato atingir 1 milhão e 350 mil, podendo chegar até um 
milhão e meio de paranaenses, e é um Projeto, na minha avaliação, extremamente 
importante e relevante. Agora, o valor indiscutivelmente que foi informado por 
primeiro estava errado. Estamos trabalhando aí certamente com uma expectativa 
de dispêndio do Fundo de Combate à Pobreza e por isso que insisti, outro dia, 
nessa questão em relação aos recursos do fundo de pelo menos R$ 50 milhões por 
mês. Bom, estamos tratando de três meses, R$ 150 milhões, mas poderá ter mais 
ainda pessoas. Então, esse valor pode até ser elevado. Por isso que claro o dinheiro 
do fundo é fundamental ser aplicado justamente neste Projeto, que entendo 
assim, de extrema sensibilidade do Governador Ratinho Junior de encaminhar 
este Projeto  para a Assembleia e da velocidade, inclusive em um sistema que 
vai envolver a micro e a pequena empresa que atua na área de alimentos nos 
municípios, justamente nas comunidades onde mora essa população mais pobre e 
que vai receber esse voucher que vai ajudar muito, obviamente, mensalmente, nas 
suas despesas com alimentação.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Para encaminhar, 
Deputado Hussein.

DEPUTADO HUSSEIN BAKRI (PSD): Colegas, estamos seguindo ipsis litteris 
o que o Projeto do governo federal está fazendo, com o valor evidentemente 
maior porque tem recursos maiores no caixa. Alguns ajustes aqui ou acolá, como 
a possibilidade de um não sobrepor o outro, quem recebe lá não pode receber 
aqui. Também vocês estão vendo aí a possibilidade que estendemos, também, para 
mães solteiras que possam receber também, mas nada disso impede que nós, à 
luz da transparência, possamos trazer todos os números que o Deputado Tadeu 
Veneri pede. Tenho esse compromisso, trago. Vou trazer, sim, mais explícito, mais 
explicado, mas também agradeço, neste momento, a todos os Deputados que já 
votaram em primeiro e segundo turno e vão votar em Redação Final. E a Mesa e a 
todos, em uma demonstração de unidade da Casa, para que possa efetivamente ser 
aprovado hoje e finalizado, sancionado pelo Governador e começar a rodar esse 
Projeto, que é o que interessa neste momento, mas V.Ex.as terão, sim, Deputado 
Tadeu Veneri, a resposta. Vou trazer, sim. Muito obrigado.

SR. PRESIDENTE (Deputado Ademar Traiano – PSDB): Faremos votação 
simbólica, porque é Redação Final. Deputados favoráveis permaneçam como 
estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a Sessão Extraordinária.

“LEVANTA-SE A SESSÃO”.

(Sessão encerrada às 16h29, tendo sido lavrada a Ata para fins de publicação 
em atendimento ao disposto no art. 139, I da Resolução n.º 11 de 23/8/2016, 
Regimento Interno.)
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RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2020
PROTOCOLO SEI Nº 01231-86.2020

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, por intermédio 
da sua pregoeira designada pelo Ato da Comissão Executiva nº. 079/2020, no uso 
de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
resultado do referido procedimento licitatório, conforme segue:

OBJETO: Contratação de empresa seguradora para cobertura dos bens móveis 
e imóveis do complexo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, por um 
período de 12 (doze) meses; contra riscos de incêndio, queda de raio, explosão, 
implosão, e quedas de aeronaves, danos elétricos, quebra de vidros, espelhos, 
mármores e granitos, responsabilidade civil, roubo e/ou furto qualificado de bens, 
vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, impacto de veículos terrestres e 
fumaça.

VENCEDOR:  SOMPO SEGUROS S.A. – CNPJ: 61.383.493/0001-80
VALOR: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
PREGOEIRA: Aline Rossana Culpi
INFORMAÇÕES: vistas do processo poderão ser obtidas junto a Assembleia 
Legislativa do Estado do Paraná, Praça Nossa Senhora de Salete, s/nº – Centro 
Cívico, na Diretoria de Apoio Técnico - Coordenadoria de Suprimentos, 4º andar 
do Prédio Administrativo, em dias úteis das 09h00min às 12h00min – 13h00min 
às 18h00min, no sítio da ALEP – Portal da Transparência http://transparencia.
assembleia.pr.leg.br/ no link “Compras e Licitações”. Demais informações pelo 
telefone (41) 3350-4340 ou e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br. 
Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba, 22 de abril de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua 
Diretoria de Apoio Técnico, torna pública a realização do seguinte procedimento 
licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica, nº 013/2020
PROTOCOLO Nº 06226-54.2019

Número da Licitação Sistema Banco do Brasil: 812629

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de 
rádios transceptores móveis digitais nas viaturas do Gabinete Militar bem como na 
Sala de Monitoramento da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
DE DISPUTA DE PREÇOS: 07/05/2020, às 10h30, no endereço eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia 23/04/2020 
até às 10h00 do dia 07/05/2020, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
VALOR MÁXIMO: R$ 65.057,79 (sessenta e cinco mil, cinquenta e sete reais 
e setenta e nove centavos) - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME, EPP, MEI
INFORMAÇÕES: a íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos a partir 
de 17h00min do dia 23/04/2020 junto a Assembleia Legislativa do Estado do 
Paraná, Praça Nossa Senhora de Salete, s/nº – Centro Cívico, na Diretoria de Apoio 
Técnico - Coordenadoria de Suprimentos, 4º andar do Prédio Administrativo, em 
dias úteis das 09h00min às 12h00min – 13h00min às 18h00min, ou no sítio da 
ALEP – Portal da Transparência http://transparencia.assembleia.pr.leg.br/ no 
link “Compras e Licitações”, bem como no endereço: www.licitacoes-e.com.
br. Demais informações pelo telefone (41) 3350-4303 ou e-mail licitacao@
assembleia.pr.leg.br.
DOTAÇÃO: 001.001.6000.4490.5206 - Aparelhos e Equipamentos de 
Comunicação.
 Diretoria de Apoio Técnico
Curitiba, 22 de abril de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua 
Diretoria de Apoio Técnico, torna público a realização procedimento licitatório 
disposto a seguir.

Pregão Eletrônico: nº 014/2020
PROTOCOLO: nº 01670-67.2020

Número da Licitação Sistema Banco do Brasil: 812630
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de tapetes, 
do tipo “capacho”, para a Assembleia Legislativa do Paraná, conforme critérios, 



134ª feira |22/Abr/2020 - Edição nº 1.940
19ª Legislatura

especificações e quantidades descritas no Termo de Referência – Anexo I, parte 
integrante do edital.
DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
DE DISPUTA DE PREÇOS: 07/05/2020, às 14h00, exclusivamente por meio 
eletrônico, através do endereço www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia 23/04/2020 
até às 13h30 do dia 07/05/2020, exclusivamente por meio eletrônico, através do 
endereço www.licitacoes-e.com.br.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 11.069,84 (onze mil sessenta e nove reais e 
oitenta e quatro centavos).
A participação neste Pregão Eletrônico será exclusivamente destinada a 
Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor 
Individual (MEI).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos 
a partir das 17h30min do dia 23/04/2020, junto à Assembleia Legislativa do 
Estado do Paraná (Praça Nossa Senhora de Salete, s/nº – Centro Cívico), na 
Diretoria de Apoio Técnico - Coordenadoria de Suprimentos, 4º andar do 
Prédio Administrativo, em dias úteis das 09h00min às 12h00min – 13h00min às 
18h00min, ou no sítio da ALEP – Portal da Transparência http://transparencia.
assembleia.pr.leg.br/ no link “Compras e Licitações”, bem como no endereço: 
www.licitacoes-e.com.br. Demais informações pelo telefone (41) 3350-4303 ou 
e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 001.001.6000.3390.3022 – Material de 
limpeza e produção de higienização.

Diretoria de Apoio Técnico.
Curitiba, 22 de abril de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ, através de sua 
Diretoria de Apoio Técnico, torna público a realização procedimento licitatório 
disposto a seguir.

Pregão Eletrônico: nº 015/2020
PROTOCOLO: nº 03030-13.2020

Número da Licitação Sistema Banco do Brasil: 812847
OBJETO: A contratação de empresa especializada na recarga de extintores 
de incêndio, bem como na realização de testes hidrostáticos nas mangueiras 
dos hidrantes, com o intuito de atender às normas de segurança e proteção da 
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, conforme critérios e especificações 
descritas no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante do edital.
DATA DE ABERTURA – INÍCIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
DE DISPUTA DE PREÇOS: 08/05/2020, às 10h30, no endereço eletrônico: 
www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 17h30 do dia 24/04/2020 
até às 10h00 do dia 08/05/2020, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço 
eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
VALOR MÁXIMO GLOBAL: R$ 6.571,16 (seis mil, quinhentos e setenta e 
um reais e dezesseis centavos), considerando também como valores máximos 
admitidos os preços unitários e totais de cada item constante no Termo de 
Referência – Anexo I, parte integrante do edital.
A participação neste Pregão Eletrônico será exclusivamente destinada a 
Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor 
Individual (MEI).
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e seus Anexos poderão ser obtidos 
a partir das 17h30min do dia 24/04/2020, junto à Assembleia Legislativa do 
Estado do Paraná (Praça Nossa Senhora de Salete, s/nº – Centro Cívico), na 
Diretoria de Apoio Técnico - Coordenadoria de Suprimentos, 4º andar do 
Prédio Administrativo, em dias úteis das 09h00min às 12h00min – 13h00min às 
18h00min, ou no sítio da ALEP – Portal da Transparência http://transparencia.
assembleia.pr.leg.br/ no link “Compras e Licitações”, bem como no endereço 
www.licitacoes-e.com.br. Demais informações pelo telefone (41) 3350-4303 ou 
através do e-mail licitacao@assembleia.pr.leg.br.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 001.001.6000.3390.3917 – Manutenção e 
Conservação de Máquinas e Equipamentos.
Diretoria de Apoio Técnico.
Curitiba, 22 de abril de 2020.
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A história do Paraná
                              passa por aqui.

www.imprensaoficial.pr.gov.br
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