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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (18/4):
17 horas – A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de
Moraes, participa da sessão desta tarde, a convite do vereador Amauri
Cardoso (PSDB), para fazer um diagnóstico da educação no Município. O
convite foi feito por meio do requerimento nº 20/2017.
PRORROGAÇÃO DE PRAZOS PARA PARECERES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E DO SINDSERV
Institui no sistema de ensino do Município o Programa Escola Sem
Partido (PL nº 26/2017) – Os vereadores e vereadora votam nesta tarde
pedidos de prorrogação de prazos solicitados pelas 10ª e 22ª Promotorias de
Justiça e pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina
(Sindserv) para manifestarem-se sobre o 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 com 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. De acordo com a matéria, 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 solicitou manifestação, por meio de parecer prévio, 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). O Ministério Público solicita

prorrogação de prazo de 15 dias, enquanto o Sindserv solicita prorrogação de
90 dias. Quorum para aprovação das prorrogações de prazo: 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 a solicitação seja
devidamente justificada. Quorum para aprovação: maioria simples.
Propriedade de terrenos na zona Sul (PI 81/2017) – O vereador Roberto Fú
(PDT) solicita informações sobre a propriedade dos terrenos localizados na rua
Arthur Magro, ao lado dos números 183 e 190, no Parque Industrial Kiugo
Takata, na zona Sul do município.
Duplicação de avenidas (PI 82/2017) – O vereador Boca Aberta (PR) requer
informações sobre a existência de estudos de regularização ou levantamento
de trechos de avenidas a serem duplicados, e também informações referentes
ao término de duplicações em trechos de várias avenidas da cidade.
Espaços para a prática esportiva (PI 83/2017) – O vereador Felipe Prochet
(PSD) deseja saber quantos ginásios de esportes municipais e quantos
campos de futebol municipais existem em Londrina, onde estão localizados e
se existe algum destes espaços cedidos a entidades, entre outras informações.
Pet shops e casas agropecuárias registradas no município (PI 84/2017) –
A vereadora Daniele Ziober (PPS) solicita informações sobre o número de pet
shops, casas agropecuárias e criadouros registrados no município, e se todos
possuem alvarás expedidos pela Secretaria de Fazenda ou cumprem as
normas previstas em lei.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Os vereadores e vereadora analisam na tarde desta terça-feira a solicitação de
prorrogação de prazo do Executivo para responder ao pedido de informação nº
52/2017, do vereador Professor Rony (PTB), que solicita, entre outros dados,
informações sobre os servidores de carreira da Secretaria Municipal de Obras
e Pavimentação, do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) e da
Companhia de Habitação de Londrina (Cohab) que participaram da elaboração
dos projetos de implementação da Cidade Industrial de Londrina (Cilon).
AGENDA
19/04, quarta-feira
16 horas – 2ª Reunião da Comissão Especial de Avaliação da Situação
Financeira e Contábil da Sercomtel Iluminação, na sala de reuniões do
Legislativo. A Comissão é formada pelos vereadores Amauri Cardoso (PSDB)
como presidente; Felipe Prochet (PSD) como relator e Vilson Bittencourt (PSB)
como membro.
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