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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (28):
17 horas – O diretor-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Londrina (Ippul), Reinaldo Gomes Ribeirete, participa da sessão
desta tarde, a convite do vereador Professor Rony (PTB), para falar sobre a
revisão do Plano Diretor Participativo do Município, que deve ser realizada a
cada 10 anos e, portanto, será realizada em 2018. O convite foi feito por meio
do requerimento nº 61/2017.
PARECERES PRÉVIOS
Amplia a fiscalização a empresas beneficiadas com terrenos (PL 1/2017) Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio das
Comissões de Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização e
Acompanhamento de Doação de Bens Públicos ao projeto de lei nº 1/2017, de
autoria do vereador Roberto Fú (PDT), que amplia os recursos de fiscalização
do Legislativo às empresas beneficiadas com a doação ou concessão de uso
de terrenos pelo Município. O projeto acrescenta novo artigo à lei municipal nº
5.669/93, que trata da Política de Desenvolvimento Industrial do Município de
Londrina, prevendo que o Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) ou
outro órgão municipal deverá enviar semestralmente à Câmara de Vereadores
relatório informando a situação dos terrenos.
De acordo com a proposta, antes da construção do imóvel que abrigará a
empresa deverão ser enviados à Câmara documentos e material fotográfico
comprovando o cronograma e o estágio da obra, assim como se o
empreendimento está cumprindo com os prazos estabelecidos em lei. Após a
construção, os vereadores deverão receber a cada seis meses um relatório
detalhado das atividades desenvolvidas pela empresa, com a comprovação
dos empregos gerados; do cumprimento à legislação ambiental; da quitação
dos compromissos com o fisco municipal; da destinação de empregos para
pessoas com deficiência, com mais de 40 anos e para menores aprendizes;
além de outros encargos constantes na respectiva lei. A Comissão de Justiça,
Legislação e Redação não acolheu parecer técnico e manifestou-se
favoravelmente à tramitação do projeto. Já as Comissões de Desenvolvimento
Econômico e de Fiscalização e Acompanhamento de Doação de Bens Públicos
emitiram pareceres prévios solicitando manifestação da Codel. Quorum:
maioria simples.
Proíbe as agências bancárias de recusarem atendimento presencial (PL
3/2017) - Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da
Comissão de Desenvolvimento Econômico ao projeto de lei nº 3/2017, de

autoria do vereador Guilherme Belinati (PP), que proíbe as agências bancárias
de recusarem atendimento presencial de seus clientes sob a justificativa de
existir atendimento eletrônico dentro da agência. De acordo com o projeto, as
agências que se recusarem a atender serão advertidas na primeira ocorrência;
multadas em R$ 5 mil e terão alvará de funcionamento suspenso por cinco dias
úteis em caso de reincidência; e, se o problema persistir, será cassado o alvará
de funcionamento do estabelecimento. A Comissão de Justiça, Legislação e
Redação acolheu parecer técnico e manifestou-se favoravelmente à tramitação
da matéria. A Comissão de Desenvolvimento Econômico aprovou parecer
prévio solicitando manifestação do Programa de Proteção e Defesa do
Consumidor de Londrina (Procon-Ld), ao Sindicato dos Bancários de Londrina
e Região e à Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Quorum: maioria
simples.
Garante direito ao aleitamento materno (PL 10/2017) - Os vereadores e
vereadora também analisam na sessão desta tarde parecer prévio das
Comissões de Seguridade Social, de Defesa dos Direitos da Mulher e de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente ao projeto de lei nº 10/2017,
do vereador Guilherme Belinati (PP). A matéria garante o direito ao aleitamento
materno em qualquer tipo de estabelecimento, independentemente da
existência de áreas específicas ou exclusivas para amamentação. De acordo
com o projeto, o estabelecimento que descumprir a lei, constrangendo ou
proibindo o aleitamento, será multado primeiramente em R$ 500,00 e, em caso
de reincidência, será multado em R$ 1.000,00.
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não acolheu parecer técnico e
manifestou-se favoravelmente ao projeto, apresentando a emenda nº 1, que
suprime os artigos 6º e 7º do projeto. Estes artigos determinam que a execução
da lei correrá por conta de dotações orçamentárias próprias e que o Executivo
regulamentará a nova regra em 60 dias. As Comissões de Seguridade Social,
de Defesa dos Direitos da Mulher e de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente aprovaram parecer prévio solicitando análise e manifestação do
Executivo, da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil) e do
Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (Sincoval). Quorum:
maioria simples.
PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Propriedade de área no Distrito de Maravilha (PI nº 54/2017) – O vereador
Felipe Prochet (PSD) solicita informações sobre a propriedade de área de terra
de 280.975 metros quadrados, localizada no Distrito de Maravilha, e se existe
algum projeto em andamento ou reserva do terreno.
AGENDA
Quarta-feira, 29/3:
14 horas – Reunião da Comissão de Ética Parlamentar (CEP) para oitiva das
testemunhas arroladas pela enfermeira Regina Amâncio na representação nº
2/2017 contra o vereador Boca Aberta (PP). A Comissão é presidida pelo
vereador Pastor Gerson (PSDB), tendo Vilson Bittencourt (PSB) como vicepresidente e Jamil Janene (PP), na função de corregedor. Sala de reuniões do
Legislativo.

Sexta-feira, 31/3:
14 horas - Reunião da Comissão de Ética Parlamentar (CEP) para oitiva das
testemunhas arroladas pelo vereador Boca Aberta (PP) na representação nº
2/2017 de autoria da enfermeira Regina Amâncio. A Comissão é presidida pelo
vereador Pastor Gerson (PSDB), tendo Vilson Bittencourt (PSB) como vicepresidente e Jamil Janene (PP), na função de corregedor. Sala de reuniões do
Legislativo.
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