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APRESENTAÇÃO
Este relatório versa sobre o encerramento dos trabalhos da Frente
Parlamentar em defesa do emprego e renda no contexto da pandemia,
conforme Portaria n. 115/2021, de 30 de março deste ano, iniciando suas
atividades plenamente.
Vale destacar que esta Frente Parlamentar tem como finalidade
de atuar junto à comunidade maringaense e à Administração Municipal
no sentido de promover e fomentar o debate acerca de questões
relacionadas a apresentar ações de socorro (medidas de incentivo, como
a redução e/ou isenção dos impostos municipais que incidem sobre as
atividades e/ou de programas de geração de emprego e renda) aos
pequenos empreendedores e à população mais carente que compõe o
CADÚnico Municipal, por meio de ideias a serem prospectadas em
reuniões setoriais (sociais; imobiliárias; religiosas; de eventos; esportivas;
de bares, etc.).
Destaca-se que a medida é deveras importante para a promoção
de um amplo diálogo entre os diversos setores afetos à geração de
emprego e renda, bem como de assistência social, para que se
construam medidas e ações capazes de assegurar, de modo efetivo, a
superação da grave crise econômica gerada pela Pandemia de COVID19.
ANA LÚCIA RODRIGUES
FLÁVIO MANTOVANI
CRISTIAN MAIA (MANINHO)
ONIVALDO BARRIS
ALEX CHAVES
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1. INÍCIO DOS TRABALHOS DA FRENTE
PARLAMENTAR
Esta Frente Parlamentar em defesa do emprego e renda no
contexto da pandemia, conforme Requerimento n. 375/2021, de 25 de
março, iniciou suas atividades com a finalidade de atuar junto à
comunidade maringaense e à Administração Municipal no sentido de
promover e fomentar o debate acerca de questões relacionadas a
apresentar ações de socorro (medidas de incentivo, como a redução
e/ou isenção dos impostos municipais que incidem sobre as atividades
e/ou de programas de geração de emprego e renda) aos pequenos
empreendedores e à população mais carente que compõe o CADÚnico
Municipal, por meio de ideias a serem prospectadas em reuniões
setoriais (sociais; imobiliárias; religiosas; de eventos; esportivas; de bares,
etc.).
Ato contínuo, após aprovação em plenário do requerimento,
houve a baixa da portaria nº 115/2021, de 30 de março, designando a
Frente Parlamentar, composta a partir de então pelos vereadores abaixo
relacionados, conforme constamos nos documentos a seguir:

Profa. Ana Lucia

Flavio Mantovani

Maninho

Onivaldo Barris

Alex Chaves
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CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

REQUERIMENTO Nº 375/2021
Maringá, 25 de março de 2021.
A adiante nomeada, Vereadora com assento à Câmara Municipal, no uso
de suas atribuições regimentais, requer à Mesa seja constituída uma FRENTE
PARLAMENTAR EM DEFESA DO EMPREGO E RENDA NO CONTEXTO DA
PANDEMIA, composta por 5 (cinco) Vereadores, com a finalidade de atuar junto à
comunidade maringaense e à Administração Municipal no sentido de promover e fomentar o
debate acerca de questões relacionadas a apresentar ações de socorro (medidas de incentivo,
como a redução e/ou isenção dos impostos municipais que incidem sobre as atividades e/ou de
programas de geração de emprego e renda) aos pequenos empreendedores e à população mais
carente que compõe o CADÚnico Municipal, por meio de ideias a serem prospectadas em
reuniões setoriais (sociais; imobiliárias; religiosas; de eventos; esportivas; de bares etc).
Destaca-se que a medida é deveras importante para a promoção de um
amplo diálogo entre os diversos setores afetos à geração de emprego e renda, bem como de
assistência social, para que se construam medidas e ações capazes de assegurar, de modo
efetivo, a superação da grave crise econômica gerada pela Pandemia de Covid-19.
Atenciosamente, Vereadora Ana Lúcia Rodrigues.
Plenário Vereador Ulisses Bruder.

Documento assinado eletronicamente por Ana Lúcia Rodrigues, Vereadora, em
29/03/2021, às 13:52, conforme Lei Municipal 9.730/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.cmm.pr.gov.br/verifica informando o código verificador 0209661 e o código
CRC CBBF48D9.
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CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

PORTARIA Nº 115/2021
O Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Maringá, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
R E S O L V E:

DESIGNAR uma FRENTE PARLAMENTAR, composta pelos
Vereadores abaixo relacionados, com a finalidade de atuar junto à comunidade maringaense e à
Administração Municipal no sentido de promover e fomentar o debate acerca de questões
relacionadas a apresentar ações de socorro (medidas de incentivo, como a redução e/ou isenção
dos impostos municipais que incidem sobre as atividades e/ou de programas de geração de
emprego e renda) aos pequenos empreendedores e à população mais carente que compõe o
CADÚnico Municipal, por meio de ideias a serem prospectadas em reuniões setoriais (sociais;
imobiliárias; religiosas; de eventos; esportivas; de bares, etc.), conforme Requerimento n.
375/2021, deferido na sessão ordinária do dia 30 de março do corrente ano.
ANA LÚCIA RODRIGUES
FLÁVIO MANTOVANI
CRISTIAN MAIA (MANINHO)
ONIVALDO BARRIS
ALEX CHAVES
Destaca-se que a medida é deveras importante para a promoção de um
amplo diálogo entre os diversos setores afetos à geração de emprego e renda, bem como de
assistência social, para que se construam medidas e ações capazes de assegurar, de modo
efetivo, a superação da grave crise econômica gerada pela Pandemia de COVID-19.
REGISTRE-SE e AFIXE-SE.
Gabinete da Presidência, 30 de março de 2021.
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MÁRIO MASSAO HOSSOKAWA
Presidente

SIDNEI OLIVEIRA TELLES FILHO
1.º Secretário

Documento assinado eletronicamente por Mário Massao Hossokawa, Presidente, em
30/03/2021, às 13:06, conforme Lei Municipal 9.730/2014.

Documento assinado eletronicamente por Sidnei Oliveira Telles Filho, Vereador, em
30/03/2021, às 13:13, conforme Lei Municipal 9.730/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.cmm.pr.gov.br/verifica
informando o código verificador 0210038 e o código CRC 62995D3F.

Neste sentido, a Frente Parlamentar atuou, principalmente,
oficiando órgãos para a melhoria das condições do emprego e renda em
Maringá, como passamos a analisar a seguir. Outrossim, reuniões
aconteceram, bem como visitas ao Poder Executivo e debates durante
os trabalhos legislativos.
Mesclando a atividade virtual, híbrida e presencial – de acordo com
o andamento das liberações dos decretos em virtude de pandemia da
covid-19, a Frente Parlamentar adaptou-se conforme a necessidade, mas
com a intenção direta de contribuir para o debate da retomada da
economia local.
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2. OFÍCIOS ENVIADOS
Conforme exposto, boa parte das atividades executadas pela
Frente Parlamentar dizem respeito aos ofícios enviados, muito em
virtude de debates em sessões plenárias, reuniões executadas, entre
outros eventos.
O primeiro ofício versa sobre as atividades dos pet`s shops, no
sentido de abertura dos mesmos já no início do mês de abril deste ano.

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 – CEP 87010-260 – Maringá – PR – http://www.cmm.pr.gov.br

OFÍCIO Nº 79/2021 – SECOM

Maringá, 31 de março de 2021.
Senhor Prefeito,
Atendendo ao pedido do Vereador Flávio Mantovani, integrante da Frente
Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda no Contexto da Pandemia, vimos, por meio
deste, solicitar que o Comitê de Operações Emergenciais da covid-19 possa permitir que as
empresas com razão social direcionada para o atendimento pet (pet shop`s, clínicas
veterinárias, comércios alimentícios para animais e congêneres) realizem a prestação de
serviço durante os dias 02, 03 e 04 de abril de 2021, considerando tais atividades como
fundamentais para os animais do município.
Contando com a valiosa atenção de Vossa Excelência, desde já
agradecemos, renovando os votos de estima e consideração.
Atenciosamente,
ANA LÚCIA RODRIGUES
Vereadora
FLÁVIO MANTOVANI
Vereador
CRISTIAN MAIA (MANINHO)
Vereador
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ONIVALDO BARRIS
Vereador
ALEX CHAVES
Vereador

A Sua Excelência o Senhor
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
Prefeito Municipal
Maringá – PR
sege_gespublica@maringa.pr.gov.br

Acerca desta solicitação a resposta do Poder Executivo foi a
seguinte:
Re: Solicitação Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda no
Contexto da Pandemia

De : SEGE - Gestão Pública <sege_gespublica@maringa.pr.gov.br>
Assunto : Re: Solicitação Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda
no Contexto da Pandemia
Para : CMM/Seção de Protocolo <protocolo@cmm.pr.gov.br>
Boa Tarde
Qui, 01 de abr de 2021 16:02 1 anexo
Conforme o Decreto 734/2021 publicado na data de hoje
01/04/2021, no artigo
1o fica autorizado os petshops a funcionar no modelo delivery
nos dias 02 e
04 de Abril, e presencialmente no sábado (03/04) até as 20h.
Att
DECRETO No 734/2021 ÓRGÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO – N. 3570
DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE CONTENÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 NO
MUNICÍPIO DE MARINGÁ.
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CONSIDERANDO a necessidade de diminuir a circulação de pessoas e evitar aglomerações no
município, buscando minimizar a possibilidade de contágio pela COVID-19;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade em estabelecer normas relativas à proteção à saúde dos munícipes
por conta da pandemia; CONSIDERANDO os dados relativos a ocupação de UTI’s gerais e as dedicadas
exclusivamente à COVID-19 no Município; CONSIDERANDO as decisões judiciais que autorizaram o
funcionamento de supermercados nos dias 02, 03 e 04 de abril de 2021; O PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE MARINGÁ, DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1. – Fica autorizado o funcionamento dos supermercados, mercados, padarias, açougues, quitandas,
casas de massas, peixa- rias, lojas de produtos a base de cacau e petshops excepcionamente nesse
sábado, 03 de abril, até as 20 horas; sendo permitido o delivery para esses estabelecimentos nos dias 02,
03 e 04 de abril até as 20 horas.
Art. 2. – Restaurantes, lanchonetes, pizzarias, sorveterias, lojas de açaí, carrinhos de lanches, food
trucks, lojas da praça de alimen- tação dos shoppings, e similares poderão funcionar nos dias 02, 03 e 04
com retirada no balcão e drive tru até as 20 horas e delivery até as 23 horas.
Art 3. – Fica autorizado o delivery de floriculturas nos dias 03 até as 18 horas e 04 de abril até as 13
horas.
Art. 4. – Fica autorizado o delivery de ração e remédio animal nos dia 03 e 04 de abril até as 18 horas.
Art. 5. - As questões omissas serão resolvidas pelo Comitê de Enfrentamento à COVID-19 da Prefeitura
Municipal de Maringá, cujas demandas poderão ser enviadas pelo email:
sege_gespublica@maringa.pr.gov.br.
Art. 6. - Este Decreto, com vigência a partir de sua publicação, pode ser revisto a qualquer momento, de
acordo com a evolução da crise sanitária do Covid-19.
Art. 7. - Continuam em vigor os Decretos anteriores relacionados ao combate à pandemia, assim como as
resoluções publicadas, revogando-se apenas as disposições que contrariem o presente Decreto.
Paço Municipal, 01 de abril de 2021
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS Prefeito Municipal

Outrossim, mais cinco ofícios foram enviados com a finalidade de
isenção da taxa anual cobrada de todos os corretores autônomos
inscritos na base de atuação do Conselho Regional de Corretores de
Imóveis do Paraná, que operam em Maringá, neste ano de 2021, de
forma a mitigar os efeitos deletérios da falta de perspectiva profissional
que se abateu sobre a grande maioria dos trabalhadores em nossa país
e em nossa cidade, em especial os corretores autônomos.
Tais ofícios possuíram o mesmo teor, porém enviados para órgãos
diferentes:

10

EMPREGO E RENDA
Relatório da Frente Parlamentar
Requerimento n. 350/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

OFÍCIO Nº 135/2021 - SECOM

Maringá, 04 de maio de 2021.
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, vimos, por meio deste, mui respeitosamente, apresentar
a Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda na Pandemia (FPER).
Composta pelos vereadores abaixo nominados, a referida Frente Parlamentar foi criada em
meados de março como uma resposta do Poder Legislativo ao delicado e difícil momento social e econômico que
estamos enfrentando. Nossa finalidade é construir diagnósticos e respostas a partir das demandas e sugestões obtidas
junto a pequenos e médios comerciantes, profissionais autônomos e população vulnerável, que sirvam para embasar
ações do Poder Executivo frente ao agravamento da crise econômica causado pela pandemia de coronavírus, assim
como responder diretamente com ações da FPER em relação àqueles com os quais estamos dialogando, como é o
caso da demanda ora dirigida a Vossa Senhoria acerca da pretendida isenção.
Neste sentido, diante dos relatos de representantes dos corretores autônomos em relação à
diminuição dos negócios imobiliários e de suas comissões no contexto da crise pandêmica, e tendo em conta o
caráter autônomo da atividade desempenhada pelo corretor de imóveis, que não figura no quadro funcional da
imobiliária e arca com todas as despesas para o adequado desempenho de sua função, é o presente para solicitar a
Vossa Senhoria a isenção da taxa anual cobrada de todos os corretores autônomos inscritos na base de atuação do
Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná, que operam em Maringá, neste ano de 2021, de forma a
mitigar os efeitos deletérios da falta de perspectiva profissional que se abateu sobre a grande maioria dos
trabalhadores em nossa país e em nossa cidade, em especial os corretores autônomos.
A Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda na Pandemia fica à disposição para
manter o diálogo aberto, em busca de soluções que respondam aos enormes desafios postos a todos.
Na oportunidade, apresentamos a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e
consideração.
Atenciosamente,
ANA LÚCIA RODRIGUES
Vereadora
FLÁVIO MANTOVANI
Vereador
CRISTIAN MAIA (MANINHO)
Vereador
ONIVALDO BARRIS
Vereador
ALEX CHAVES
Vereador
Ao Senhor
JOÃO TEODORO
Presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis – COFECI
cofeci@cofeci.gov.br
Centro Comercial Boulevard - SDS
Brasília/DF
Telefone: (61) 3321-2828
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Ofício 136:
Ao Senhor
LUIZ CELSO CASTEGNARO
Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná - CRECI
secretaria@crecipr.gov.br
Rua General Carneiro, 814 - Centro. CEP: 80060-150
Curitiba/PR
Telefone: (041) 3262-5505

Ofício 137:
Ao Senhor
JUNZI SHIMAUTI
Delegado do CRECI - 6ª Região
delegacia.maringa@crecipr.gov.br
Av. Carneiro Leão, 135, Sala 701, CEP 87014-010
Maringá – PR
Telefone: (44) 3262-8863

Ofício 139:
Ao Senhor
JOSÉ ROBERTO BONATTO
Presidente do Sindimóveis PR
sindimoveis@sindimoveis.org.br
Rua Reinaldino S. de Quadros, 367 - Alto da XV
Curitiba/PR
Telefone: (41) 3223-5221

Ofício 140:
Ao Senhor
CLÁUDIO SANDRI
2º Vice-Presidente do Sindimóveis - PR
sandri@sandri.com.br
Av. Paraná, n. 465, Centro, CEP 87000-000
Maringá/PR
Telefone: (44) 991037371

Já o Ofício 138 diz respeito aos valores dos alugueis, na tentativa
de manter os valores praticados:
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OFÍCIO Nº 138/2021 - SECOM

Maringá, 04 de maio de 2021.
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, vimos, por meio deste, mui respeitosamente, apresentar
uma demanda a partir de levantamentos preliminares obtidos pela Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e
Renda na Pandemia (FPER).
Composta pelos vereadores abaixo nominados, a referida Frente Parlamentar foi criada em
meados de março como uma resposta do Poder Legislativo ao delicado e difícil momento social e econômico que
estamos enfrentando. Nossa finalidade é construir diagnósticos e respostas a partir das demandas e sugestões obtidas
junto a pequenos e médios comerciantes, profissionais autônomos e população vulnerável, que sirvam para embasar
ações do Poder Executivo frente ao agravamento da crise econômica causado pela pandemia de coronavírus, assim
como responder diretamente com ações da FPER em relação àqueles com os quais estamos dialogando, como é o
caso da demanda ora dirigida a Vossa Senhoria.
Neste sentido, frente às necessárias medidas sanitárias adotadas pelo município na tentativa
de conter a propagação do vírus - isolamento social e fechamento dos estabelecimentos de comércio entre elas -,
um conjunto grande de pessoas, empresários e funcionários, viu a renda diminuir, enfrentando sérias dificuldades
para honrar seus compromissos financeiros, dentre eles o aluguel.
Diante deste cenário, que tende a se agravar pela possibilidade de o país encarar o que as
autoridades sanitárias estão chamando de “terceira onda” da pandemia, a ser consumada no inverno, é o presente
para solicitar a Vossa Senhoria que envide esforços junto à base do Sindicato que representa com vistas a não
indexação pelo IGP-M do reajuste anual dos aluguéis em 2021, com manutenção da taxa praticada no período
imediatamente anterior. Esta medida, aparentemente simples na essência, pode ser grandiosa no resultado a ser
alcançado, especialmente tendo em conta o “envelhecimento” do IGP-M, conforme matéria anexa publicada no
jornal El País, no dia 15 de abril do corrente. (https://brasil.elpais.com/economia/2021-04-15/explosao-do-igp-mtraz-aumento-desproporcional-do-aluguel-e-revela-indice-que-envelheceu.html)
A Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda na Pandemia fica à disposição para
manter o diálogo aberto em busca de soluções que respondam aos enormes desafios postos a todos.
Na oportunidade, renovamos a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
ANA LÚCIA RODRIGUES
Vereadora
FLÁVIO MANTOVANI
Vereador
CRISTIAN MAIA (MANINHO)
Vereador
ONIVALDO BARRIS
Vereador
ALEX CHAVES
Vereador
Ao Senhor
REGINALDO LAMIM
Presidente do Sindicato da Habitação e Condomínios – SECOVI
maringa@secovipr.com.br
Av. Cerro Azul, 2531 - Jardim Novo Horizonte, CEP 87010-055
Maringá – PR
Telefone: (44) 3262-2433
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OFÍCIO Nº 160/2021 - SECOM

Maringá, 17 de maio de 2021.
Senhor Diretor,
Cumprimentando-o cordialmente, vimos, por meio deste, mui respeitosamente, apresentar
a Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda na Pandemia (FPER) da Câmara Municipal de
Maringá.
Composta pelos vereadores abaixo nominados, referida Frente Parlamentar foi criada em
meados de março como uma resposta do Poder Legislativo ao delicado e difícil momento social e econômico que
estamos enfrentando. Nossa finalidade é construir diagnósticos e respostas a partir das demandas e sugestões obtidas
junto a pequenos e médios comerciantes, profissionais autônomos e população vulnerável, que sirvam para embasar
ações do Poder Executivo frente ao agravamento da crise econômica causado pela pandemia de coronavírus, assim
como responder diretamente com ações da FPER em relação àqueles com os quais estamos dialogando, como é o
caso da demanda ora dirigida a Vossa Senhoria.
Neste sentido, diante dos relatos de pequenos comerciantes de Maringá e de seus respectivos
distritos (Floriano e Iguatemi), acerca de prejuízos de grande monta agravados pela inusitada realidade que
comprometeu a já combalida economia do país, a FPER solicita a Vossa Senhoria a suspensão, a partir de
maio/2021, da cobrança da taxa mínima de energia elétrica dos imóveis comerciais fechados, cujas atividades estão
suspensas por decreto municipal, bem como a taxa de demanda contratada. Esta medida emergencial é uma forma
de mitigar os efeitos deletérios da falta de perspectiva profissional que se abateu sobre a grande maioria dos
trabalhadores em nosso país e em nossa cidade, em especial os pequenos comércios.
A Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda na Pandemia fica à disposição para
manter o diálogo aberto em busca de soluções que respondam aos enormes desafios postos a todos.
Na oportunidade, apresentamos a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e
consideração.
Atenciosamente,
ANA LÚCIA RODRIGUES
Vereadora
FLÁVIO MANTOVANI
Vereador
CRISTIAN MAIA (MANINHO)
Vereador
ONIVALDO BARRIS
Vereador
ALEX CHAVES
Vereador

Ao Senhor
DANIEL PIMENTEL SLAVIERO
Diretor da Companhia Paranaense de Energia – COPEL
Rua Coronel Dulcídio, 800 − Batel − CEP 80420-170
Curitiba − PR
presidencia@copel.com
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OFÍCIO Nº 161/2021 - SECOM

Maringá, 17 de maio de 2021.
Senhora Secretária Municipal,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos, por meio deste, mui respeitosamente, apresentar
sugestões e uma demanda da Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda na Pandemia (FPER) para
aumentar o alcance dos beneficiários do auxílio emergencial da Secretaria Municipal de Assistência Social, caso o
mesmo seja prorrogado, assim como do programa de auxílio aos micro empreendedores individuais (MEI).
Uma importante sugestão é instalar postos móveis em locais pré-definidos em bairros com
maior concentração e circulação populacional, como forma de motivar as pessoas a cadastrar-se
presencialmente. Caso as Secretarias não disponham de veículos adequados, é possível emprestar da Secretaria de
Meio Ambiente os veículos utilizados nos programas de castração e de educação ambiental. Se adotada, esta medida
aliviaria a rotina dos centros de referência de assistência social (CRAS), já sobrecarregados com o expressivo
aumento da demanda de trabalho, também reflexo da pandemia.
A demanda é pela inclusão de manicures, diaristas e vendedores ambulantes que trabalham
no entorno do Parque do Ingá na relação dos beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600,00 (seiscentos reais),
sendo estas categorias que sofreram muito duramente o impacto econômico provocado pela Covid-19.
A Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda na Pandemia fica à disposição para
manter o diálogo aberto em busca de soluções que respondam aos enormes desafios postos a todos.
Na oportunidade, apresentamos a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e
consideração.
Atenciosamente,

ANA LÚCIA RODRIGUES
Vereadora
FLÁVIO MANTOVANI
Vereador
CRISTIAN MAIA (MANINHO)
Vereador
ONIVALDO BARRIS
Vereador
ALEX CHAVES
Vereador
À Senhora
SANDRA JACOVÓS
Secretária Municipal de Assistência Social
Maringá - PR
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CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

OFÍCIO Nº 162/2021 - SECOM

Maringá, 17 de maio de 2021.
Senhor Diretor,
Cumprimentando-o cordialmente, vimos, por meio deste, mui respeitosamente, apresentar
a Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda na Pandemia (FPER) da Câmara Municipal de
Maringá.
Composta pelos vereadores abaixo nominados, referida Frente Parlamentar foi criada em
meados de março como uma resposta do Poder Legislativo ao delicado e difícil momento social e econômico que
estamos enfrentando. Nossa finalidade é construir diagnósticos e respostas a partir das demandas e sugestões obtidas
junto a pequenos e médios comerciantes, profissionais autônomos e população vulnerável, que sirvam para embasar
ações do Poder Executivo frente ao agravamento da crise econômica causado pela pandemia de coronavírus, assim
como responder diretamente com ações da FPER em relação àqueles com os quais estamos dialogando, como é o
caso da demanda ora dirigida a Vossa Senhoria.
Neste sentido, diante dos relatos de pequenos comerciantes de Maringá e de seus respectivos
distritos (Floriano e Iguatemi), acerca de prejuízos de grande monta agravados pela inusitada realidade que
comprometeu a já combalida economia do país, solicitamos a Vossa Senhoria a suspensão, a partir de maio/2021,
da cobrança da taxa mínima de água dos imóveis comerciais fechados, cujas atividades estão suspensas por decreto
municipal. Esta medida emergencial é uma forma de mitigar os efeitos deletérios da falta de perspectiva profissional
que se abateu sobre a grande maioria dos trabalhadores em nosso país e em nossa cidade, em especial os pequenos
comércios.
A Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda na Pandemia fica à disposição para
manter o diálogo aberto em busca de soluções que respondam aos enormes desafios postos a todos.
Na oportunidade, apresentamos a Vossa Senhoria protestos de estima e apreço.
Atenciosamente,
ANA LÚCIA RODRIGUES
Vereadora
FLÁVIO MANTOVANI
Vereador
CRISTIAN MAIA (MANINHO)
Vereador
ONIVALDO BARRIS
Vereador
ALEX CHAVES
Vereador
Ao Senhor
CLAUDIO STABILE
Diretor da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR
R. Engenheiros Rebouças, 1376, Rebouças, CEP 80215-900
Curitiba – PR
Telefone (41) 3330 3000
dp@sanepar.com.br
claudio.stabile@sanepar.com.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

OFÍCIO Nº 187/2021 - SECOM

Maringá, 09 de junho de 2021.
Senhor Prefeito,
Atendendo ao pedido da Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda na
Pandemia (FPER) da Câmara Municipal de Maringá, vimos, por meio deste, solicitar a especial gentileza de
Vossa Excelência, a fim de garantir equidade em face da elaboração de decretos municipais que restrinjam o horário
de funcionamento das atividades comerciais em Maringá.
Observamos que alguns setores da economia estão sendo beneficiados na elaboração dos
decretos, principalmente os que possuem maiores condições de sobrevivência financeira em virtude da restrição do
horário de atendimento, ocasionada pela pandemia da covid-19. Assim, esperamos que atividades comerciais de
pequena concentração de pessoas em seu interior e que, na maioria das vezes, é o sustento de toda a família do (a)
proprietário (a), possam ter o mesmo tratamento e atenção na confecção das medidas restritivas de circulação de
pessoas, possibilitando que tais atividades não sejam ainda mais prejudicadas.
A Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda na Pandemia fica à disposição para
manter o diálogo aberto em busca de soluções que respondam aos enormes desafios postos a todos. Na oportunidade,
apresentamos a Vossa Senhoria protestos de estima e apreço.
Atenciosamente,

ANA LÚCIA RODRIGUES
Vereadora
FLÁVIO MANTOVANI
Vereador
CRISTIAN MAIA (MANINHO)
Vereador
ONIVALDO BARRIS
Vereador
ALEX CHAVES
Vereador
A Sua Excelência o Senhor
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
Prefeito Municipal
Maringá - PR
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CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

OFÍCIO Nº 249/2021 - SECOM

Maringá, 19 de julho de 2021.
Senhor Prefeito,
Atendendo ao pedido da Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda na
Pandemia (FPER) da Câmara Municipal de Maringá, vimos, por meio deste, solicitar que o Município de
Maringá promova socorro financeiro a todas as entidades assistenciais da cidade, a partir de uma avalição e escolha
do município, até o mês de dezembro de 2021, a fim de manter todas as atividades em pleno funcionamento.
O intuito é de evitar situações como a ocorrida no Asilo São Vicente de Paulo de Maringá, o qual acabou sofrendo
intervenção por parte da Administração Municipal após decisão judicial.
Estamos solicitando um aporte financeiro em torno de R$4.000.000,00, valor que, pelas
nossas estimativas, socorrerá financeiramente todas as entidades assistenciais ao longo do ano de 2021.
A Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda na Pandemia fica à disposição para
manter o diálogo aberto em busca de soluções que respondam aos enormes desafios postos a todos.
Na oportunidade, apresentamos a Vossa Senhoria protestos de estima e apreço.
Atenciosamente,
ANA LÚCIA RODRIGUES
Vereadora
FLÁVIO MANTOVANI
Vereador
CRISTIAN MAIA (MANINHO)
Vereador
ONIVALDO BARRIS
Vereador
ALEX CHAVES
Vereador

A Sua Excelência o Senhor
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
Prefeito Municipal
Maringá - PR
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CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

OFÍCIO Nº 263/2021 - SECOM

Maringá, 05 de agosto de 2021.
Ilmo. Senhor Gerente Regional.
Valemo-nos do presente para solicitar informações a respeito de eventuais cortes do
fornecimento de água em domicílios de Maringá, devido à falta de pagamento das faturas. Temos recebido nóticias
dando conta de que tal prática está ocorrendo por parte da Companhia, neste contexto atual de pandemia e de
profunda crise econômica e social.
Para nós, vereadores que compõem a Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda
da Câmara de Maringá, essa medida é inadmissível e inaceitável, posto que uma tal ação não encontra respaldo nos
difíceis tempos pandêmicos em que a sociedade brasileira está mergulhada, vivenciando, desde março de 2020,
situações caracterizadas por desamparo econômico que só se agrava com o passar do tempo para muitas e muitas
famílias.
Se assim for, e os cortes estiverem ocorrendo, solicitamos que os mesmos sejam suspensos
com urgência, que o fornecimento de água seja garantido e que eventuais dívidas resultantes de
inadimplência possam ser tratadas em mesas de negociação intermediadas por agentes públicos, no âmbito de pautas
de Políticas Públicas e não de pautas comerciais e de negócios. O direito à água é inquestionável, pois se trata de
um produto fundamental para a existência humana e para a manuenção da própria vida.
Sendo só para o momento, no aguardo de vossa resposta, subscrevemo-nos renovando
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,

ANA LÚCIA RODRIGUES
Vereadora
FLÁVIO MANTOVANI
Vereador
CRISTIAN MAIA (MANINHO)
Vereador
ONIVALDO BARRIS
Vereador
ALEX CHAVES
Vereador

Ilmo. Senhor
VITOR GORZONI
Gerente Regional de Maringá - SANEPAR
Av. Tamandaré, 150 - Zona 01, Maringá - PR, 87013-210
Maringá - PR
maringa@sanepar.com.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE MARINGÁ
Avenida Papa João XXIII, 239 - CEP 87010-260 - Maringá - PR - http://www.cmm.pr.gov.br

OFÍCIO Nº 267/2021 - SECOM

Maringá, 06 de agosto de 2021.
Ilmo. Senhor Diretor Estadual
Valemo-nos do presente para solicitar informações a respeito de eventuais cortes do
fornecimento de água em domicílios de Maringá, devido à falta de pagamento das faturas. Temos recebido nóticias
dando conta de que tal prática está ocorrendo por parte da Companhia, neste contexto atual de pandemia e de
profunda crise econômica e social.
Para nós, vereadores que compõem a Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda
da Câmara de Maringá, essa medida é inadmissível e inaceitável, posto que uma tal ação não encontra respaldo nos
difíceis tempos pandêmicos em que a sociedade brasileira está mergulhada, vivenciando, desde março de 2020,
situações caracterizadas por desamparo econômico que só se agrava com o passar do tempo para muitas e muitas
famílias.
Se assim for, e os cortes estiverem ocorrendo, solicitamos que os mesmos sejam suspensos
com urgência, que o fornecimento de água seja garantido e que eventuais dívidas resultantes de
inadimplência possam ser tratadas em mesas de negociação intermediadas por agentes públicos, no âmbito de pautas
de Políticas Públicas e não de pautas comerciais e de negócios. O direito à água é inquestionável, pois se trata de
um produto fundamental para a existência humana e para a manuenção da própria vida.
Sendo só para o momento, no aguardo de vossa resposta, subscrevemo-nos renovando
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
ANA LÚCIA RODRIGUES
Vereadora
FLÁVIO MANTOVANI
Vereador
CRISTIAN MAIA (MANINHO)
Vereador
ONIVALDO BARRIS
Vereador
ALEX CHAVES
Vereador

Ilmo. Senhor
CLAUDIO STABILE
Diretor da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR
R. Engenheiros Rebouças, 1376, Rebouças, CEP 80215-900
Curitiba – PR
Telefone (41) 3330 3000
dp@sanepar.com.br
claudio.stabile@sanepar.com.br
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3. RESUMO DOS TRABALHOS
Além das reuniões, importa ressaltar a lei que criou o auxílio
emergencial Maringá, em uma articulação dos integrantes da Frente
Parlamentar para tal. A notícia abaixo, em reunião on-line realizada entre
os vereadores e o prefeito, noticiam os primórdios da criação da Frente
Parlamentar, o que demonstra desde então a preocupação dos
parlamentares com os eventos da pandemia.

Prefeitura e Câmara criam três projetos
de apoio emergencial
Diretoria de Comunicação
23 de marÃ§o de 2021

O prefeito Ulisses Maia anunciou a criação de três programas emergenciais para apoio a
pessoas em dificuldades devido à pandemia de Covid-19. O anúncio foi feito logo após o
prefeito se reunir com o presidente da Câmara Municipal Mario Hossokawa e os vereadores
Flávio Mantovani, Altamir da Lotérica, Bravin, Alex Chaves, Mário Verri, Professora Ana
Lúcia, Maninho, Biazon, Onivaldo Barris, Sidnei Telles, Luiz Alves e Dr Manoel (PL).
O primeiro programa é o Auxílio Emergencial Maringá, que prevê o pagamento de R$ 600
reais, em 3 parcelas de R$200 mensais para pessoas em situação de vulnerabilidade. Esta
ação pode vir a ser a base para o Programa Municipal de Renda Mínima que a Prefeitura
está estudando.
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O segundo programa é a instituição de uma renda extra de mil reais, em duas parcelas de
R$500, para profissionais e empreendedores dos setores de eventos que estão há um ano
sem remuneração devido à pandemia de Covid-19.
O terceiro programa é a suspensão emergencial de tributos e taxas municipais, como IPTU e
ISS. As dívidas dos contribuintes poderão ser pagas no segundo semestre, até seis meses
após o vencimento sem juros no período. Os programas estão sendo regulamentados pela
Prefeitura e pela recém-criada Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda no
Contexto da Pandemia da Câmara Municipal.
“Estamos terminando a regulamentação dos projetos de lei, em parceria com a Frente
Parlamentar e queremos enviar para aprovação da Câmara até esta quinta-feira”, afirma o
prefeito Ulisses Maia. Ele enfatiza que o apoio é fundamental na vida de muitas pessoas que
estão passando por dificuldades. A Frente Parlamentar é composta pelos vereadores Ana
Lucia, Flavio Mantovani, Maninho, Alex Chaves e Onivaldo Barris.
Fonte:

http://www2.maringa.pr.gov.br/site/noticias/2021/03/23/prefeitura-e-

camara-criam-tres-projetos-de-apoio-emergencial/37286

De forma sucinta, segue o resumo das reuniões realizadas, bem
como os principais segmentos envolvidos nos trabalhos:
- Dia: 24/03/2021, às 14 horas, reunião com membros da Frente
Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda no Contexto da
Pandemia, por meio da plataforma virtual Google Meet.
- Dia: 29/03/2021, às 14 horas, reunião com os membros da Frente
Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda no Contexto da Pandemia
com os membros da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda:
Francisco Favoto, Secretário; João Gabriel.
- Dia: 31/03/2021, às 10 horas, reunião com os membros do segmento
Política Social da Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda
no Contexto da Pandemia, com a Secretaria Municipal de Assistência
Social (SAS):
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- Dia: 8 /04/2021, às 14 horas, reunião com os membros do segmento
Imobiliário da Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda no
Contexto da Pandemia e membros do Sindicato da Habitação e
Condomínios – Secovi/PR,
- Dia: 8/04/2021, às 17 horas, reunião membros do segmento Religioso da
Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e Renda no Contexto da
Pandemia, com Padre Emerson Cícero de Carvalho, representante da
Igreja Católica e Pastor Alexandre Ferrarezi, representante da Ordem
dos Pastores Evangélicos de Maringá (OPEM).

- Dia: 14/04/2021, às 13h30, reunião com o Segmento Micro e Pequenas
Empresas de Maringá.
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- Dia: 16/04/2021, 8h30, reunião segmento dos Artesãos de Maringá,
presidentes das Associações de Artesanato de Maringá e SETRAB
(Secretaria de Trabalho e Renda).

- Dia: 16/04/2021, às 14 horas, Segmento dos corretores de imóveis
autônomos. Local: Sala das Comissões.
As atas estão anexas ao processo SEI n. 21.0.000001989-2,
elaboradas de forma voluntária pelo gabinete da Vereadora Professora
Ana Lúcia Rodrigues.
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4. FICHA TÉCNICA DA COMISSÃO ESPECIAL
DE ESTUDOS
Vereadores integrantes – Portaria nº 115/2021
ANA LÚCIA RODRIGUES
FLÁVIO MANTOVANI
CRISTIAN MAIA (MANINHO)
ONIVALDO BARRIS
ALEX CHAVES
Apoio técnico da Câmara Municipal de Maringá
Seção de Comissões Permanentes e Temporárias

Amanda Louzano Moreira Shinnae
Douglas Kenzo Yshiba
Tiago Valenciano Previatto Amaral
Divisão de Assistência Legislativa

Luiz Ricieri Longhini Fernandes – Coordenador
Fonte de Informações básicas

Câmara Municipal de Maringá – Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL)
Prefeitura Municipal de Maringá-PR
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