INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - 17ª LEGISLATURA - ANO 7 - Nº. 527
5ª FEIRA – 23/02/2017

Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (23/02):
17 horas – A convite do vereador Professor Rony (PTB) participam da sessão
desta tarde o procurador geral do Município, João Luiz Esteves; o controlador
geral do Município, João Carlos Perez, e o secretário municipal de Cultura,
Caio Júlio Cesaro, para explanarem sobre o cancelamento dos 82 projetos
aprovados no ano passado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura
(PROMIC) para execução em 2017.
PARECERES PRÉVIOS
Cria espaços reservados para veículos de ambulantes (PL nº 78/2016) Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da Comissão
de Justiça, Legislação e Redação ao projeto nº 78/2016, apresentado pelo
vereador Roberto Fú (PDT) em agosto do ano passado propondo alteração no
Código de Postura do Município (lei nº 11.468/2011). O projeto, que tramita em
regime especial, acrescenta ao parágrafo 7º do artigo 77 do Código de
Posturas a responsabilidade por parte da Companhia Municipal de Trânsito e
Urbanização (CMTU) de delimitar e demarcar os espaços utilizados por
veículos ou trailers de ambulantes. O autor justifica que estes comerciantes
enfrentam dificuldades com a ocupação, por outros veículos, das vagas
utilizadas por eles para trabalharem. A Comissão de Justiça emitiu parecer
prévio solicitando manifestação da CMTU sobre a proposta, com o objetivo de
esclarecer se a alteração no Código de Posturas criaria nova atribuição ao
órgão. Quorum para aprovação do parecer prévio: maioria simples.
Altera a composição do Conselho Municipal do Meio Ambiente (PL nº
121/2015) – Os vereadores e vereadora ainda analisam nesta tarde parecer
prévio da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente ao projeto de lei nº
121/2015, de autoria do Executivo, que altera a composição do Conselho
Municipal do Meio Ambiente (Consemma), atualmente composto por 14
representantes do poder público e 14 representantes dos segmentos civis. De
acordo com a proposta, o Consemma passa a ter 15 representantes do poder
público, sendo dois da Câmara de Vereadores, e 15 da sociedade civil,
incluindo um representante indicado pela Comissão do Meio Ambiente da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Londrina.
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação acolheu parecer da assessoria
jurídica e manifestou-se favoravelmente à matéria, apresentando a emenda nº
1, que suprime a participação dos representantes do Legislativo Londrinense
no Conselho, reduzindo para 13 o número de integrantes do poder público. A

emenda mantém a participação de 15 representantes dos segmentos civis. A
Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, por sua vez, emitiu parecer
prévio sugerindo o reenvio da matéria ao Executivo para indicação da melhor
forma de readequar a composição do Consemma, de forma a manter o
equilíbrio entre representantes do poder público e da sociedade civil. Quorum
para aprovação do parecer prévio: maioria simples.
Permite a transferência de alvarás de licença a familiares (PL nº 6/2017) –
Os vereadores e vereadora também deverão votar na sessão de hoje o envio
de parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de
lei nº 6/2017, de autoria do vereador Boca Aberta (PR). De acordo com a
proposta, no caso de falecimento dos feirantes e demais vendedores
ambulantes que possuam alvará de licença para o exercício deste tipo de
atividade seus sucessores legítimos (cônjuges, filhos, irmãos) herdarão o
direito à exploração do serviço. De acordo com o autor, esta é uma
reivindicação antiga desta categoria de trabalhadores. Acolhendo parecer
técnico da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação
emitiu parecer prévio solicitando que a Companhia Municipal de Trânsito e
Urbanização (CMTU) se manifeste sobre as questões legais e constitucionais
da matéria. Quorum para aprovação do parecer prévio: maioria simples.
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.
Restauração do “Monumento à Bíblia” ( PI 27/2017) – O vereador Pastor
Gerson Araújo (PSDB) solicita informações do Executivo sobre a
responsabilidade de manutenção e recuperação do Monumento à Bíblia
construído em 1977 e projetado pelo arquiteto Panayotes Saridakis. O local
onde está localizado o patrimônio público necessita e capina, roçagem e
iluminação além de manutenção da própria obra.
Comercialização de animais vivos (PI 29/2017) - A vereadora Daniele Ziober
(PPS) solicita informações sobre a atuação e as providências adotadas pela
equipe da Vigilância Sanitária em relação as denúncias de estabelecimentos
que comercializam animais vivos, o número de autuações e a freqüência da
fiscalização destes locais no último ano.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Os vereadores analisam na tarde desta quinta-feira (23) a solicitação de
prorrogação de prazo do Executivo para responder dois Pedidos de Informação
( PI 5 e 6/2017) do vereador Filipe Barros (PRB) aprovados no último dia 2 e
que solicitam informações relativas à prestação de contas dos projetos
aprovados pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic) nos anos
de 2013, 2014, 2015 e 2016; e ainda a relação de membros das comissões de
Análise de Projetos Culturais e de Análise de Programas e Projetos
Estratégicos da Secretaria de Cultura. Em sua justificativa o Executivo informou
que necessita de mais tempo para providenciar as respostas, em razão do

grande número de informações solicitadas. Quorum para aprovação da
prorrogação: maioria simples.
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