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Confira os destaques da sessão desta terça-feira (6):
PRAZO PARA EMENDAS
Reduz o tempo de pronunciamento na sessão de posse (PR 1/2017) - O
presidente da Câmara, vereador Mario Takahashi (PV), deverá anunciar o
prazo de sete dias úteis para apresentação de emendas ao Projeto de
Resolução nº 1/2017, de autoria dos vereadores Roberto Fú (PDT), João
Martins (PSL), Daniele Ziober (PPS), Amauri Cardoso (PSDB), Filipe Barros
(PRB), Estevão da Zona Sul (PTN), Professor Rony (PTB), Vilson Bittencourt
(PSB) e Jairo Tamura (PR), que altera a redação do parágrafo único do artigo
6º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Londrina (Resolução nº
106/2014). De acordo com a mudança proposta, será reduzido de cinco
minutos para três minutos o tempo máximo para pronunciamento dos
vereadores eleitos durante a sessão solene de posse do prefeito e viceprefeito. Segundo os autores, a proposta visa tornar mais rápidas e menos
cansativas estas sessões solenes. Acolhendo parecer técnico, a Comissão de
Justiça, Legislação e Redação e a Mesa Executiva manifestaram-se
favoravelmente ao projeto.
REDAÇÃO FINAL
Institui o Dia do Nascituro no Município (PL 145/2013) – Os vereadores e
vereadora votam nesta tarde a redação final do projeto de lei que institui no
calendário oficial do Município o Dia do Nascituro. De autoria do vereador
Péricles Deliberador (PSC) e do então vereador Tio Douglas (PTB), o projeto
começou a tramitar em agosto de 2013. De acordo com a proposta original, o
Dia do Nascituro deverá ser celebrado anualmente no dia 8 de outubro e nesta
data a Prefeitura poderá promover atividades dirigidas à comunidade. A
proposta prevê ainda que as escolas da rede pública e privada do Município
serão incentivadas a abordarem o tema “o direito do nascituro à vida” em
palestras, trabalhos escolares e atividades similares. Após receber seis
propostas de emendas ao longo da tramitação e ser tema de uma audiência
pública marcada pela divergência de opiniões, a matéria foi aprovada no último
dia 30 na forma original. Quorum: maioria simples.
ADMISSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO
Na tarde desta terça-feira os vereadores e vereadora decidem em discussão
única se admitem a tramitação de projeto de autoria do Executivo, que autoriza

a doação de área pública na zona Leste e altera a Lei de Uso e Ocupação do
Solo ( Lei 12.236/2015) que integra do Plano Diretor.
De acordo com o artigo 29, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município (LOM),
os projetos de lei referentes a Códigos, Estatutos, Planos e de Emenda à LOM
devem ser encaminhados à Câmara Municipal de Londrina no mínimo 90 dias
antes dos seus períodos de recesso, caso contrário somente serão admitidos
para tramitação mediante a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara, ou
seja, com o voto favorável de 13 vereadores.
Autoriza a doação de área ao Centro de Ensino Superior de Maringá
(Cesumar) – O Executivo propõe que seja desafetada uma área de 16.195,05
metros quadrados na Vila Santa Terezinha (zona Leste), para doação ao
Centro de Ensino Superior de Maringá (Cesumar), para ampliação do campus
desta instituição. Entre as contrapartidas previstas estão o desenvolvimento de
ações sociais e esportivas em benefício da população circunvizinha; a
realização de obras de infraestrutura e recuperação da malha asfáltica do
município, no valor de R$ 3.100.000,00; e recuperação ambiental do fundo de
vale. Quorum: 13 votos favoráveis.
AGENDA
7/6, quarta-feira
14 horas – Reunião pública para discutir o projeto de lei nº 58/2017, de autoria
do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB), que institui a Semana e o Dia da
Conscientização sobre a Síndrome da Alienação Parental. O debate será
coordenado pelas comissões de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente; de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania e de Educação,
Cultura e Desporto. As reuniões públicas são realizadas na sala das sessões
do Legislativo e abertas à participação da comunidade, com transmissão online
por meio do site www.cml.pr.gov.br.
20 horas – Sessão solene de entrega do Título de Cidadão Benemérito de
Londrina ao arquiteto e professor universitário Nelson Schietti de Giácomo, por
iniciativa do vereador Vilson Bittencourt (PSB), na sala das sessões da
Câmara, com transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br.
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