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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (16/03):
17 horas – O superintendente da Administração dos Cemitérios e Serviços
Funerários de Londrina (Acesf), Douglas Pereira Carvalho, participa da sessão
desta tarde, a convite do vereador Boca Aberta (PR), para responder a
questionamentos referentes ao imposto sobre túmulos; sobre os valores gastos
com a manutenção dos cemitérios e sobre o projeto de construção de novo
cemitério na cidade. O convite foi feito por meio do requerimento nº 37/2017.
REDAÇÃO FINAL
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 e no dia
16 de dezembro do ano passado foi debatido em audiência pública promovida
pela Câmara de Vereadores.
De acordo com o projeto o novo Conselho terá caráter consultivo, deliberativo,
propositivo, fiscalizador e orientador de políticas públicas de esporte e lazer.
Pela proposta original seria constituído por 15 membros titulares e respectivos
suplentes: oito da área governamental e sete dos segmentos não
governamentais. Porém durante a tramitação a matéria recebeu emendas que
sugeriam diferentes composições. No último dia 9 o projeto foi aprovado em
segundo turno com a proposta de 18 membros, sendo nove da área
governamental e nove da área não governamental. Ainda de acordo com o
texto aprovado, o Conselho se reunirá mensalmente e não será responsável
pela seleção de projetos financiados com os recursos do Fundo Especial de
Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), porém a Fundação de Esportes de
Londrina (FEL) passará a ter em seu Conselho Administrativo um membro do
Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Quorum: maioria simples.
SEGUNDA 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 ao substitutivo 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.
Após a aprovação do projeto em primeiro turno, o vereador Eduardo Tominaga
(DEM) apresentou a emenda nº 2 ao substitutivo nº 1, que acrescenta os
parágrafos 2º, 3º e 4º ao artigo 3º do substitutivo, prevendo a colocação de
capa de anteparo no corrimão. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação
acolheu parecer jurídico e votou favoravelmente à emenda nº 2, apresentando
a subemenda nº 1 para suprimir o parágrafo 4º, que explica a função da capa
de anteparo. Quorum: 10 votos favoráveis.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Utilidade Pública para a Associação Londrinense de Tiro com Arco (PL
107/2016) – Iniciativa do vereador Mario Takahashi (PV), o projeto declara de
utilidade pública a Associação Londrinense de Tiro com Arco, que promove o
esporte por meio de competições entre associados e não associados, além de
incentivar a interação entre entidades congêneres, bem como outras
associações, federações e confederações. O título de utilidade pública é
importante para que a entidade possa atender às finalidades estatutárias e
firmar convênios com o Município, bem como estar regular perante os órgãos
públicos. 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.
Revoga lei que autorizou doação de área à Associação Pró-Vida (PL
30/2017) – De autoria do Executivo, o projeto revoga a lei municipal nº
12.404/2016, que cedeu, em permissão de uso, uma área de 1.461,17 metros
quadrados, com benfeitorias, à Associação Dr. Celso Charuri de Londrina
(Associação Pró-Vida). O imóvel está localizado na Avenida Castelo Branco, nº
1625, no Jardim Universitário, e por mais de 20 anos foi utilizado pelo Clube da
Costela, também por meio de concessão de uso. A revogação da lei
12.404/2016 foi solicitada pela Associação Pró-Vida, que afirma ter tomado
conhecimento que existem órgãos públicos da municipalidade interessados na
utilização do imóvel. De acordo com o projeto ainda não foi deferida
administrativamente a permissão de uso à entidade. A Comissão de Justiça,

Legislação e Redação acolheu parecer da assessoria jurídica e emitiu voto
favorável à tramitação do projeto. Quorum: 13 votos favoráveis.
DISCUSSÃO ÚNICA
Denomina praça e rua localizadas no Parque Alto da Warta (PL nº
110/2016) – Iniciativa do vereador Péricles Deliberador (PSC), o projeto
denomina Praça João Cupini e Rua Adélio Cupini áreas públicas situadas no
loteamento Parque Alto da Warta, na zona Norte. Os homenageados eram
irmãos, que chegaram com a família no distrito da Warta na década de 1950 e
ali trabalharam até o falecimento, como lavradores e comerciantes. 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.
PARECER PRÉVIO
Institui no sistema de ensino do Município o Programa Escola Sem
Partido (PL nº 26/2017) – Os vereadores e vereadora deverão analisar nesta
tarde parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto
de lei nº 26/2017, de autoria do vereador Filipe Barros (PRB), que institui no
sistema de ensino do Município o Programa Escola Sem Partido. A proposta,
de acordo com o autor, está em consonância em os princípios da liberdade de
aprender; liberdade de consciência e de crença dos estudantes; pluralismo de
ideias, neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado e direito dos pais
sobre a educação religiosa e moral dos filhos. A matéria apresenta teor
semelhante aos dos projetos de lei nº 867/2015, de autoria do deputado
Erivelton Santana (PEN), da Bahia, e nº 193/2016, de autoria do senador
Magno Malta (PR), do Espírito Santo, que tramitam respectivamente na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal. De acordo com a proposta, as
instituições de educação básica afixarão nas salas de aula e nas salas dos
professores cartazes com os deveres dos professores, entre eles o de não
promover ou favorecer em sala de aula os seus próprios interesses, opiniões,
concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e
partidárias.
A Comissão de Justiça solicita manifestação da Secretaria Municipal de
Educação; da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Londrina); do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); do Conselho
Municipal de Educação de Londrina (CMEL); da ONG Escola Sem Partido
Nacional; do Conselho de Pastores Evangélicos de Londrina e Região; da Mitra
Arquidiocesana de Londrina; do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
de Londrina (Sindserv); do Sindicato dos Profissionais das Escolas Particulares
de Londrina e Norte do Paraná (Sinpro); do promotor de Justiça da Vara da
Infância e da Juventude, Marcelo Briso Machado; da juíza da Vara da Infância
e da Juventude, Isabele Noronha; da Universidade Estadual de Londrina (UEL);
do Centro Universitário Filadélfia (Unifil); da Universidade Norte do Paraná
(Unopar); da Faculdade Pitágoras; da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR) e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR).
Quorum para aprovação do parecer prévio: maioria simples.
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO

Os Pedidos de Informação (PI) 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.
Revitalização de Centros Sociais Urbanos ( PI 40/2017) – O vereador João
Martins (PSL) requer informações da Prefeitura de Londrina sobre a situação
dos Centros Sociais Urbanos existentes na cidade, os programas de
revitalização dessas áreas, os projetos sociais desenvolvidos e público alvo
atendido.
Revisão do Plano Diretor (PI 44/2017) – O vereador Filipe Barros (PRB)
solicita informações sobre o cronograma, os processos e a composição da
Comissão Técnica responsável pela de revisão do Plano Diretor da cidade.
Ampliação do Aeroporto José Richa ( PI 42/2017) - O vereador Filipe Barros
(PRB) solicita informações sobre as obras de ampliação do Aeroporto José
Richa, os valores investidos pelo Executivo, as negociações com a Infraero
para instalação do ILS, além do cronograma das próximas ações.
Histórico da aprovação de loteamentos (PI 43/2017) - O vereador Roberto
Fú (PDT) solicita informações sobre os loteamentos aprovados pela Prefeitura
desde 2006, além da relação com nome, data da aprovação, mapas e
respectivas localizações.
Equipamentos de gasometria nas Unidades de Saúde (Ì 44/2017) – O
vereador Boca Aberta (PR) solicita informações sobre o número de máquinas
de gasometria disponíveis na Rede Municipal de Saúde e quantos
equipamentos estão em manutenção; os valores pagos pelo exame e o nome
das empresas terceirizadas que realizam esse serviço para a prefeitura.
Abrigos para Superbus (PI 45/2017) - O vereador Boca Aberta (PR) solicita
informações sobre o número e onde foram instalados os abrigos do projeto
Superbus, o prazo para conclusão das obras e contrato firmado com a empresa
responsável pelos novos pontos de ônibus.
Acessibilidade nas escolas municipais (PI 46/2017) – O vereador Professor
Rony (PTB) solicita informações sobre alunos cadeirantes ou com mobilidade
reduzida nas escolas municipais e a existência de equipamentos de
acessibilidade nestas instituições.
Projetos culturais da União e estados (PI 47/2017) – O vereador Professor
Rony (PTB) questiona se existem projetos culturais aprovados e colocados em
prática pela União ou estados brasileiros após a vigência da lei federal nº
13.019/2014.
REQUERIMENTO
Comissão Especial para analisar situação financeira da Sercomtel
Iluminação (REQ 74/2017) – O vereador Amauri Cardoso (PSDB) defende
durante a sessão ordinária desta tarde a criação de uma Comissão Especial
para avaliar a situação financeira e contábil da Sercomtel Iluminação. Na

verdade, Amauri Cardoso foi o relator de uma Comissão Especial criada no ano
passado pelo Legislativo que investigou a empresa municipal e cujo relatório
indicou a necessidade continuidade dos trabalhos nesta nova Legislatura. O
vereador sugere ainda que a nova comissão tenha prazo de 180 dias para
concluir suas atividades. Quorum: maioria simples.
AGENDA
Quinta-feira, 16/3
9h30 – A Mesa Executiva da Câmara de Vereadores se reúne para analisar a
defesa do vereador Boca Aberta (PR) à representação de nº 120/2017,
assinada por cinco médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) CentroOeste, do Jardim do Sol. No documento, os profissionais afirmam que o
vereador apresentou conduta ofensiva e desrespeitosa, causando transtornos
no atendimento durante visitas do parlamentar à UPA nos dias 5, 6 e 11 de
janeiro deste ano. A reunião será realizada na Sala da Presidência do
Legislativo.
Sexta-feira, 17/3:
14 horas – Audiência Pública sobre o “Contorno Norte e o Desenvolvimento
Regional”, organizada pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente. A
audiência será realizada na sala das sessões do Legislativo, com transmissão
online por meio do site www.cml.pr.gov.br.
Sexta-feira, 24/3:
19 horas – Audiência Púbica com o tema “Analfabetismo em Londrina”,
promovida pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto e deverá reunir os
diferentes agentes públicos que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA)
na cidade. A audiência será realizada na sala das sessões do Legislativo, com
transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br.
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