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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (2):
17 horas – A convite do vereador Amauri Cardoso (PSDB) participam da
sessão desta tarde o diretor-presidente do instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL) e do Instituto de Desenvolvimento
de Londrina (Codel), Reinaldo Gomes Ribeirete, e o secretário municipal de
Obras e Pavimentação, Fernando Tunouti, para falarem sobre os projetos de
loteamentos no município, em especial sobre a aprovação de loteamento no
jardim Tenerife (zona Leste).
O empreendimento encontra-se em discussão na Câmara por meio do projeto
de lei nº 104/2016, aprovado em primeira discussão, que autoriza o município a
ceder à Sanepar, em concessão de uso, uma área de 1.151,17 m²,
originalmente destinada à praça, para implantação de uma Estação Elevatória
de Esgoto (EEE). O convite foi feito por meio do requerimento nº 33/2017.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Cria o Conselho Municipal de Esporte e Lazer (PL 70/2016) – Iniciativa do
Executivo, o projeto cria o Conselho Municipal de Esporte e 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. 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 sequência 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. Logo depois 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 da

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 dia 14 de fevereiro, 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
e 6) para manifestação das instituições de ensino superior, FEL e Procuradoria
Geral do Município. Quorum: 10 votos.
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. Quorum para aprovação: maioria simples.
Cópias de materiais didáticos e paradidáticos (PI 30/2017) – O vereador
Filipe Barros (PRB) reitera pedido de informação aprovado na 1ª sessão
ordinária do ano, em 2 de fevereiro, solicitando cópia dos materiais didáticos e
paradidáticos pedagógicos utilizados nas escolas municipais e centros
municipais de educação infantil, além de cópia ou exemplar dos materiais
didáticos e paradidáticos encaminhados pelo MEC. A resposta enviada pela
Secretaria Municipal de Educação não atendeu às expectativas do vereador,
que reapresenta o pedido de informação.
Reforma em Centro de Educação Infantil (PI 31/2017) – O vereador Roberto
Fú (PDT) solicita informações sobre reforma no Centro de Educação Infantil
(CEI) Tião Balalão, localizado no conjunto Cafezal II.
REQUERIMENTO
Criação de Comissão Especial para revisão de leis (57/2017) – O vereador
Filipe Barros (PRB) defende na sessão desta tarde a criação de uma Comissão
Especial para a realização de um levantamento e análise das leis, nos últimos
16 anos, que tem dificultado excessivamente a administração pública,
inviabilizando o crescimento econômico e a geração de empregos na cidade.

Ainda de acordo com o vereador, a Comissão teria prazo inicial de 360 dias
para o desenvolvimento das suas atividades. Quorum para aprovação do
requerimento: 10 votos.
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