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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (27): 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Declara de utilidade pública a Associação Missionária Voz do que Clama 
(PL nº 69/2017) – Iniciativa do vereador Boca Aberta (PR) o projeto declara de 
utilidade pública a Associação Missionária Voz do que Clama, entidade de 
caráter filantrópico que tem por objetivo prevenir o uso de drogas por meio de 
palestras, eventos culturais e educativos, além de mobilizações públicas, entre 
outras iniciativas. A Associação Missionária Voz do que Clama é a razão social 
do Programa de Conscientização Contra o Uso Indevido de Drogas (Procuid), 
criado pelo pastor Diarley Wilians e que mantém comunidade terapêutica em 
funcionamento desde fevereiro de 2016. O título de utilidade pública é 
importante para que a entidade possa atender as finalidades estatutárias e 
firmar convênios com o Município. Acolhendo pareceres jurídico e técnicos, as 
comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Direitos Humanos e Defesa 
da Cidadania e de Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se 
favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas. Quorum: maioria simples. 
 
Inclui o Dia das Crianças e dos Jovens Hospitalizados no Calendário de 
Comemorações Oficiais (PL nº 76/2017) – De autoria do vereador Junior 
Santos Rosa (PSD), o projeto institui no Calendário de Comemorações Oficiais 
do Município o Dia das Crianças e dos Jovens Hospitalizados, a ser celebrado 
anualmente no dia 1º de junho. O objetivo, de acordo com o autor, é 
sensibilizar as famílias e a sociedade sobre os direitos destas crianças e jovens 
que encontram-se em tratamento médico e levar à reflexão de políticas 
públicas voltadas à inclusão educacional e ao seu desenvolvimento. A data foi 
escolhida por tratar-se do dia em que se comemora o Dia Mundial da Criança. 
Acolhendo parecer jurídico, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
manifestou-se favoravelmente à tramitação da matéria, apresentando a 
emenda nº 1, que altera o nome para Dia das Crianças, dos Adolescentes e 
dos Jovens Hospitalizados. As comissões de Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e de Educação, Cultura e Desporto também seguiram os 
pareceres técnicos e votaram favoravelmente ao projeto.  Vencido o prazo 
regimental, não houve apresentação de emendas. Quorum: maioria simples. 
 
RECURSOS A PARECERES CONTRÁRIOS 
Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde três recursos do vereador 
Boca Aberta (PR) aos pareceres contrários da Comissão de Justiça, Legislação 



e Redação relativos aos seguintes projetos de lei: PL nº 7/2017, que prevê a 
possibilidade de apresentação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e 
documentos do veículo na forma digital, quando solicitados pela autoridade 
policial ou de trânsito; PL nº 21/2017, que altera a lei que criou a Companhia 
Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) para reduzir de 65 anos para 60 
anos, no caso dos adultos, e aumentar de seis para 10 anos, no caso das 
crianças, as idades para isenção do pagamento da tarifa do transporte coletivo 
urbano; e o PL nº 40/2017, que autoriza a implantação de transporte alternativo 
municipal e intermunicipal de passageiros, do tipo “van popular”. Os recursos 
serão votados individualmente para cada uma das matérias. Quorum para 
aprovação dos recursos: 13 votos favoráveis.  
 
PEDIDO 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 dos Pedidos de Informação: maioria 
simples.  
 
Capina e roçagem em instituições de ensino (PI 145/2017) - O vereador 
Amauri Cardoso (PSDB) deseja saber se existe um cronograma de capina e 
roçagem para as escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e, 
caso exista, se está em dia e a qual órgão compete a execução do serviço.  
 
VOTO DE REPÚDIO 
Suspensão de lei que proíbe a discussão sobre gênero e orientação 
sexual nas escolas (RE nº 212/2017) – Por iniciativa do vereador Filipe Barros 
(PRB) e coautoria de  Ailton Nantes (PP), Eduardo Tominaga (DEM), Felipe 
Prochet (PSD), Guilherme Belinati (PP), Jairo Tamura (PR), Jamil Janene (PP), 
João Martins (PSL), Junior Santos Rosa (PSD), Mario Takahashi (PV), Péricles 
Deliberador (PSC) e Vilson Bittencourt (PSB) assinam requerimento com voto 
de repúdio ao ministro do Supremo Tribunal Federal Luis Roberto Barroso, que 
suspendeu, em caráter liminar, lei aprovada pela Câmara Municipal de 
Paranaguá, que proíbe informações sobre gênero e orientação sexual nas 
escolas do município. No requerimento os vereadores ressaltam que, na via 
própria da produção da lei (poder Legislativo), a ideologia de gênero foi negada 
tanto no Plano Nacional de Educação (PNE) como na mais recente versão da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e que não cabe ao poder Judiciário 
suspender, por meio de liminar, uma lei municipal não conflitante com o PNE e 
a atual BNCC. Quorum para aprovação do requerimento: maioria simples. 
 
INDICAÇÕES 
Implantação de rede coletora de esgoto no parque Leblon (Indicação nº 
3811/2017) – O vereador Roberto Fú (PDT) solicita ao gerente geral Nordeste 
da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), Sérgio Bahls, por meio 
da Indicação nº 3811/2017, que informe o Legislativo se existe previsão de 
implantação de rede coletora de esgoto na rua José Pereira de Mendonça, no 
parque Leblon, zona  
 



Aumento de vagas para idosos e pessoas com deficiência (Indicação nº 
3812/2017) – O vereador João Martins (PSL) por meio da Indicação nº 
3812/2017 sugere que o Executivo encaminhe à Câmara de Vereadores 
projeto de lei que tenha como objetivo aumentar e redirecionar o número de 
vagas demarcadas para idosos e pessoas com deficiência. 
 
AGENDA 
28 de junho, quarta-feira 
14 horas – A Comissão de Educação, Cultura e Desporto coordena reunião 
pública para debater o tema Obesidade Infantil no município. Foram 
convidados representantes do Conselho de Alimentação Escolar; Secretaria 
Municipal de Educação; Conselho Municipal de Educação; Conselho Regional 
de Nutrição; cursos de Nutrição das universidades e diretores e professores de 
escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). 
 
30 de junho, sexta-feira 
20 horas – Solenidade de entrega do Título de Cidadão Honorário ao médico 
Pedro Gordan, concedido por meio da lei nº 12.468/2016, por iniciativa da 
Mesa Executiva do biênio 2015/2016, composta pelos ex-vereadores Professor 
Fabinho, Elza Correia e Tio Douglas e pelos vereadores Vilson Bittencourt 
(PSB) e Jamil Janene (PP). A sessão solene para entrega da honraria será 
realizada este ano por iniciativa do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB). 
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