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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (16):
17 horas – O presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização
(CMTU), Moacir Sgarioni, participa da sessão desta tarde para falar sobre o
Programa Boa Praça, a convite do vereador Eduardo Tominaga ( DEM) por
meio do requerimento nº 1/2017. O Programa foi lançado pelo Município em
2015 e permite que pessoas físicas e jurídicas ou grupo de pessoas ou de
empresas “adotem” uma praça, canteiro, jardim, parque ou outra área verde da
cidade.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Cria o Conselho Municipal de Esporte e Lazer (PL 70/2016) – Iniciativa do
Executivo, o projeto cria o Conselho Municipal de Esporte Lazer, órgão
colegiado vinculado à Fundação de Esportes de Londrina (FEL) que terá a
missão de propor políticas públicas e desenvolver ações destinadas ao
fortalecimento das atividades esportivas e de lazer
na cidade.
A proposta foi encaminhada pelo Executivo ao Legislativo em agosto do ano
passado, atendendo a pedido do vereador Amauri Cardoso (PSDB) e de um
grupo de profissionais ligados ao esporte amador. De acordo com o projeto
original, o novo Conselho terá caráter consultivo, deliberativo, propositivo,
fiscalizador, orientador de políticas públicas de esporte e lazer, sendo
constituído por 15 membros titulares e respectivos suplentes: oito da área
governamental e sete dos segmentos não governamentais. O projeto recebeu
pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Legislação e Redação e de
Educação, Cultura e Desporto e foi aprovado em 1ª discussão em setembro de
2016.
Na sequencia, o vereador Professor Rony (PTB) apresentou a emenda nº 1 ao
projeto, para alterar o artigo 4º da matéria e aumentar de 15 para 16 membros
o número de integrantes do Conselho, prevendo ainda a participação de um
representante da Liga de Handebol de Londrina. Na sequencia, o Executivo
também apresentou duas alterações ao projeto. A emenda nº 2 estabelece que
o Conselho deverá se reunir mensalmente e não uma vez a cada dois meses
como prevê a proposta original. Já a emenda nº 3 altera de 15 para 16 o
número de conselheiros e inclui na composição do órgão um representante de
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU); dois representantes
das ligas municipais do Esporte e um representante de federações e /ou
confederações ligadas à área do esporte na cidade. O projeto e as emendas
receberam pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e foram debatidos em

audiência pública promovida pela Câmara de Vereadores no dia 16 de
dezembro do ano passado.
Posteriormente à audiência pública foram apresentadas três novas emendas
ao projeto pelo Executivo. A emenda nº 4, suprime o inciso IX do artigo 3º, que
prevê como uma das competências do Conselho a seleção de projetos
financiados com os recursos do Fundo Especial de Incentivo a Projetos
Esportivos (Feipe). Já a emenda nº 5 propõe que o Conselho seja composto
por 18 membros, sendo nove da área governamental e nove da área não
governamental. Por fim, a emenda nº 6 acrescenta artigo ao projeto prevendo
que será alterada a lei nº 7.491/1999, que criou a Fundação de Esportes de
Londrina, para incluir no seu Conselho Administrativo um representante do
Conselho Municipal de Esporte e Lazer.
No último dia 14, a matéria retornou à pauta dos debates na Câmara de
Vereadores e a atual Comissão de Justiça manifestou-se favoravelmente à
tramitação das novas emendas, sugerindo o seu encaminhamento (emendas 4,
5 e 6) para manifestação das instituições de ensino superior, FEL e
Procuradoria Geral do Município. Quorum: 10 votos.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Declara de utilidade pública o Instituto do Movimento de Estudos da
Cultura Afro-Brasileira (Imecab) – De autoria do vereador Amauri Cardoso
(PSDB) e das ex-vereadoras Lenir de Assis e Elza Correia, o projeto declara de
utilidade pública o Instituto do Movimento de Estudos da Cultura Afro-Brasileira
(Imecab), organização não governamental que tem por objetivo elaborar
programas e projetos culturais, educacionais e na área da saúde; organizar
debates, feiras, seminários, congressos e eventos; desenvolver atividades com
as associações de bairros e de classes para a geração de emprego, renda e
outros; promover e manter a Mostra Anual Afro-Brasileira; apoiar e divulgar
toda e qualquer manifestação cultural afro-brasiliera e africana, entre outras
atividades. De acordo com a justificativa do projeto, o título de utilidade pública
é importante para que a entidade atenda às suas finalidades e firme convênios
com o Município, bem como mantenha-se regular perante os órgãos públicos
para fins legais, administrativos e contábeis. As comissões de Justiça,
Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto acolheram os
pareceres técnicos e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum:
maioria simples dos vereadores.
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Os Pedidos de Informação (PIs) estão previstos no Regimento Interno e o
prazo inicial para as respostas do Executivo à Câmara de Vereadores é fixado
em 15 dias úteis, prorrogáveis por igual período desde que devidamente
justificado.
Reconstrução de ponte na rodovia Mábio Palhano (PI 11/2017) – O
vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB) solicita o cronograma de reconstrução
da ponte nova sobre o Ribeirão Cafezal, na rodovia Mábio Gonçalves Palhano,
em razão do desabamento ocorrido em 11/01/2016, e a estimativa de
conclusão da obra, com liberação do tráfego no local.

Falta de médicos nas Unidades Básicas de Saúde (PI 12/2017) – O
vereador Ailton Nantes (PP) solicita informações sobre a falta de médicos e
demais profissionais nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as providências
que vêm sendo tomadas para resolver o problema, além das reformas e
melhorias estruturais planejadas a curto prazo.
Relação dos cargos em comissão (PI 13/2017) - O vereador Boca Aberta
(PR) solicita a relação nominal, a função e os respectivos salários dos
funcionários nomeados para ocuparem cargos em comissão na administração
municipal direta e indireta, autarquias, fundações, conselhos e Junta
Administrativa de Recursos de Infrações (JARI).
Cirurgias eletivas (PI 14/2017) – O vereador Amauri Cardoso (PSDB) requer
dados sobre a demanda reprimida de cirurgias eletivas no Município em 2017;
sobre os critérios/parâmetros para a realização dos procedimentos; qual o
tempo médio para a realização de uma cirurgia eletiva e se há previsão para a
realização de mutirões de cirurgias eletivas, entre outras informações.
Instalação de Pontos de Entrega Voluntária – PEVs (PI 15/2017) – O
vereador Ailton Nantes (PP) solicita informações sobre o planejamento e
instalação de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) no jardim Primavera, na
zona Norte de Londrina e se a obra está inserida no orçamento de 2017.
Manutenção do Parque Arthur Thomas (PI 17/2016) – O vereador Boca
Aberta (PR) solicita informações sobre o funcionamento ao público do Parque
Arthur Thomas, inventário da fauna existente na área e projetos de
revitalização.
Banheiros químicos em feiras livres (PI 16/2017) – O vereador Ailton Nantes
(PP) pede esclarecimentos sobre o fornecimento de banheiros químicos para
feiras livres, inclusive a Feira da Lua.
Fundo de Proteção aos Animais (PI 18/2017) – A vereadora Daniele Ziober
(PPS) solicita informações referentes ao Fundo de Proteção aos Animais,
criado em 2011, entre elas o órgão responsável por seu funcionamento; a
existência de uma conta bancária; a origem e o destino dos valores do fundo.
Comitê de Ética e Bem Estar Animal (PI 19/2017) – A vereadora Daniele
Ziober (PPS) pede cópias de documentos sobre o Comitê de Ética e Bem Estar
Animal, criado em 2011, indicando se o mesmo possui regimento interno; quem
são seus membros e qual sua finalidade.
Terrenos doados pelo Município (PI 20/2017) – O vereador Jairo Tamura
(PR) reivindica informações sobre os terrenos doados para a instalação de
indústrias no Município nos últimos 10 anos e pede que seja informado se
estas empresas cumprem normas previstas em lei, como o preenchimento de
10% de seu quadro de funcionários com pessoas acima de 40 anos, e no
mínimo de 5% com menores aprendizes, entre outras informações.

Farmácias nas Unidades Básicas de Saúde (PI 21/2017) - O vereador Boca
Aberta (PR) solicita informações sobre o horário de funcionamento das
farmácias e dos setores de vacinação instalados nas Unidades Básicas de
Saúde (UBSs).
Funcionamento dos Ecopontos (PI 22/2017) - O vereador Boca Aberta (PR)
solicita informações sobre o úmero de ecopontos existentes hoje no município,
horário de funcionamento, a destinação dos resíduos recebidos e providências
para identificação de locais considerados pontos de descarte ilegal de lixo.
AGENDA
Sexta-feira, 17/2
14h e 15h30 – Curso sobre “Combate a Incêndio” e “Primeiros Socorros”
ministrado por oficiais do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros e dirigido aos
funcionários do Legislativo. O curso será realizado na sala das sessões.
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