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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (21/02):
17 horas – A convite do vereador João Martins (PSL) a estudante Rafaela
Barros de Figueiredo participa da sessão ordinária desta tarde para falar sobre
sua aprovação no vestibular para o curso de medicina da Universidade
Peruana Union, em Lima, capital do Peru. O convite do vereador foi feito por
meio do requerimento nº 42/2017.
PARECER PRÉVIO
Cria alíquota patronal sobre salário de professores do município (PL
54/2016) – Os vereadores e vereadora deverão analisar nesta tarde parecer
prévio das comissões de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização;
Finanças e Orçamento e de Seguridade Social ao projeto nº 54/2016,
apresentado pelo Executivo em junho do ano passado. A matéria propõe a
criação de uma alíquota patronal adicional de 5% sobre as remunerações dos
professores municipais, custeada com recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb), para amenizar o impacto causado no fundo de previdência
da Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais
de Londrina (Caapsml) pela aposentadoria especial a que têm direito estes
profissionais.
Em agosto do ano passado, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação
acolheu parecer técnico e manifestou-se favoravelmente à tramitação do
projeto. Em outubro a Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer
prévio solicitando ao Executivo a apresentação dos requisitos da Lei de
Responsabilidade Fiscal (lei complementar nº 101/2000), como por exemplo a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que as
despesas devam entrar em vigor e nos dois exercícios subsequentes.
No entanto, como a Administração Municipal anterior não se manifestou no
prazo regimental, as comissões de Administração, Serviços Públicos e
Fiscalização; de Finanças e Orçamento e de Seguridade Social emitiram novo
parecer prévio no último dia 16 solicitando também esclarecimentos sobre a
possibilidade de destinar recursos do Fundeb ao fundo previdenciário da
Caapsml sem prejuízos para a Educação. Quorum para aprovação do parecer
prévio: maioria simples.

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Estabelece regras de sinalização em escadas rolantes (PL 83/2016) –
Iniciativa do vereador Péricles Deliberador (PSC) e da ex-vereadora Elza
Correia, o projeto tramita na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela
Comissão de Justiça, Legislação e Redação, propondo regras para o uso de
escadas ou esteiras rolantes em todo tipo de estabelecimento da cidade. De
acordo com a matéria, um pedestal informativo deverá ser instalado na entrada
de cada um destes equipamentos, contendo proibições e recomendações
relativas ao seu uso. A proposta ainda prevê que o projeto, instalação e
manutenção das escadas ou esteiras rolantes serão feitos de acordo com as
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Os autores apresentaram a emenda nº 1, detalhando as medidas para o
pedestal informativo, que deverá ter no mínimo um metro e cinquenta
centímetros e no máximo um metro e oitenta centímetros de altura. A
Comissão de Justiça, Legislação e Redação acolheu parecer técnico e
manifestou-se favoravelmente à emenda nº 1. A Comissão de Segurança
Pública emitiu parecer prévio solicitando manifestação da Associação
Comercial e Industrial de Londrina (Acil) e da Associação Paranaense de
Supermercados (Apras). A Acil observou que já existe legislação para
regulamentar este tipo de equipamento, enquanto a Associação Paranaense de
Supermercados (Apras) não se manifestou no prazo regimental. A Comissão
de Segurança Pública acolheu parecer técnico e votou favoravelmente à
proposta. Quorum: 10 votos favoráveis.
PARECER PRÉVIO
Cria os cargos de Engenheiro e Arquiteto na Administração Municipal (PL
101/2016) – Os vereadores e vereadora deverão analisar nesta tarde parecer
prévio da Comissão de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização, que
solicita manifestação do Conselho de Engenharia e Arquitetura (Crea);
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CAU-PR) e Sindicato dos
Servidores Municipais de Londrina (Sindiserv) ao projeto de lei nº 101/2016.
Iniciativa do Executivo, a matéria apresentada em novembro do ano passado
altera a nomenclatura do cargo de Gestor de Engenharia e Arquitetura, criando
os cargos de Engenheiro e de Arquiteto, com o objetivo de alinhar a lei
municipal às leis federais nº 5.194/1966 e nº 12.378/2010, que regulamentam,
respectivamente, o exercício destas duas profissões. A mudança, segundo o
autor, não apresenta impacto financeiro-orçamentário. A Comissão de Justiça,
Legislação e Redação acolheu parecer da assessoria jurídica e manifestou-se
favoravelmente ao projeto, recomendando análise também pela Comissão de
Finanças e Orçamento. Quorum para aprovação do parecer prévio: maioria
simples.
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Veículos que utilizam o Terminal Rodoviário (PI 25/2017) – O vereador Jairo
Tamura (PR) solicita informações sobre a quantidade de ônibus, vans e outros
veículos particulares que utilizam o Terminal Rodoviário de Londrina, bem
como a taxa cobrada dos usuários/proprietários.

Retirada de troncos de árvores das calçadas (PI 26/2017) – O vereador
Pastor Gerson Araújo (PSDB) pede esclarecimentos quanto à responsabilidade
da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) de retirar os troncos que ficam
nas calçadas após o corte de árvores e quanto ao prazo estipulado para a
realização do serviço.
AGENDA
Quarta-feira, 22/02:
10 horas – Audiência Pública de Prestação de Contas do Terceiro
Quadrimestre de 2016 da Prefeitura do Município de Londrina. A audiência
será realizada na sala das sessões do Legislativo com transmissão online por
meio do site www.cml.pr.gov.br.
14 horas – Reunião pública promovida pelas comissões de Educação, Cultura
e Desporto e de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre o tema
“Falta de vagas na Educação Infantil e o planejamento da atual Administração”.
A reunião pública será realizada na sala das sessões do Legislativo com
transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br.
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