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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (26):
17 horas – A gestora administrativa do Colégio Mãe de Deus, irmã Rosa Maria
Ruthes, falará sobre o Ano do Padre José Kentenich e os preparativos para a
celebração dos 50 anos de falecimento do fundador do Movimento Apostólico
de Schoenstatt, que acontecerá em diversos países no dia 15 de setembro de
2018. O convite foi feito pelo vereador Professor Rony (PTB) por meio do
requerimento nº 384/20
REDAÇÃO FINAL
Autoriza a concessão de área no prédio da Prefeitura para cafeteria (PL nº
175/2017) – Iniciativa do Executivo, o projeto autoriza a outorga de área
localizada no piso térreo do Centro Administrativo da Prefeitura, em concessão
onerosa de uso exclusivo de imóvel público, para a instalação de uma
cafeteria. O espaço mede 31,44 metros quadrados e a concessão será feita por
meio de licitação na modalidade de concorrência. De acordo com o projeto,
mais de 700 servidores que trabalham no Centro Administrativo e cerca de mil
transeuntes diários poderão ser beneficiados com o espaço para pequenas
refeições. O projeto foi aprovado em segunda discussão sem emendas.
Quorum: maioria simples.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Inclui os serviços de oficina na Zona Comercial Seis (PL nº 80/2016) – De
autoria do vereador Professor Rony (PTB), o projeto inclui os serviços de
oficina em geral (Grupo SG-10) nas vias classificadas como Zona Comercial
Seis (ZC-6), por meio de alteração na Lei de Uso e Ocupação do Solo (lei nº
12.236/2015). Entre as atividades do Grupo SG-10 estão as marmorarias,
marcenarias, funilarias, gráficas, serralherias, torneadores e oficinas de pintura
eletrostática. Atualmente os serviços incluídos no Grupo SG-10 são permitidos
apenas em três zoneamentos comerciais: ZC-3, ZC-4 e ZC-5 e nas zonas
industriais. Na justificativa do projeto, porém, o autor lembra que uma parcela
considerável das vias públicas de Londrina é classificada como ZC-6. A
alteração proposta permitiria, de acordo com o vereador, a regularização de
muitos estabelecimentos comerciais, principalmente na periferia da cidade.
A proposta recebeu parecer favorável do Conselho Municipal da Cidade (CMC)
e também do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul)
que recomendou, porém, a realização de Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV). Em novembro de 2016 a Comissão de Justiça, Legislação e Redação

acolheu o parecer da assessoria jurídica e emitiu parecer prévio, solicitando
que fosse providenciado o EIV e sua apreciação pelo Ippul e CMC. Vencido o
prazo regimental, não houve manifestação do autor. Em junho deste ano a
assessoria jurídica emitiu novo parecer, manifestando-se contrariamente à
tramitação da matéria. A Comissão de Justiça não acolheu o parecer e votou
favoravelmente ao projeto, com voto em separado do vereador Filipe Barros
(PRB), indicando a realização de audiência pública, que aconteceu no dia 4 de
setembro. A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente não acolheu o
parecer da assessoria técnico-legislativa e votou favoravelmente ao projeto.
Quorum: 13 votos.
Institui o Programa de Primeiro Atendimento Educacional (PL nº 24/2017)
– De autoria do vereador Ailton Nantes (PP), projeto institui na Secretaria
Municipal de Educação o Programa de Primeiro Atendimento Educacional, para
regulamentar o cadastro e disponibilidade de vagas nos Centros Municipais de
Educação Infantil (CMEIs) e nos Centros de Educação Infantil (CEIs). De
acordo com o autor, a proposta se justifica pela dificuldade de oferta de vagas
e pelo risco existente quando crianças que convivem com violência doméstica,
dependência química e dificuldades socioeconômicas são colocadas à margem
da educação. A Comissão de Justiça acolheu parecer da assessoria jurídica e
solicitou, por meio de parecer prévio, manifestação da Secretaria Municipal de
Educação e do Conselho Municipal de Educação de Londrina (CMEL). A
Secretaria de Educação avaliou que a matéria não traz prejuízos ao órgão,
enquanto o CMEL considerou que a proposta já está sendo cumprida pela
Central de Vagas, implantada pelo Município.
Recebidos os pareceres, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação
manifestou-se favoravelmente à tramitação do projeto, apresentando emenda
modificativa nº 1, alterando a redação do artigo 1º, onde constará que o
Município “poderá” instituir o programa, e incluindo parágrafo para prever que
poderão ser integradas ao projeto as secretarias municipais de Assistência
Social, de Política para as Mulheres, do Idoso e da Saúde, além de serviços
como o Conselho Tutelar. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente emitiu parecer prévio solicitando audiência pública sobre o tema,
que foi realizada no dia 2 de agosto. A Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, emitiu parecer prévio solicitando também a manifestação da
Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Política
para as Mulheres, Secretaria Municipal do Idoso, Conselho Tutelar e Secretaria
Municipal de Saúde.
Durante a audiência o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente solicitou prazo para manifestação a respeito da matéria; o
Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Assistência Social apresentaram
posicionamentos contrários à proposta. Já a Secretaria Municipal de Saúde e a
Secretaria Municipal de Política para as Mulheres manifestaram-se
favoravelmente ao projeto. As comissões de Defesa dos Direitos da Criança e
do Adolescente e de Educação, Cultura e Desporto solicitaram a manifestação,
por meio de parecer prévio, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (CMDCA) e do Conselho Municipal de Assistência Social
(CMAS). Ambos os conselhos manifestaram-se contrários à tramitação do

projeto por entenderem que a proposta prioriza determinado público, ferindo o
direito universal de acesso à educação e a normatização do Sistema Único de
Assistência Social. As Comissões de Educação, Cultura e Desporto e de
Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude
não acolheram os pareceres técnicos e manifestaram-se favoravelmente à
proposta, com a emenda nº 1. Quorum: 10 votos.
Autoriza a criação do Programa Pedagógico Hospitalar (PL nº 119/2017) –
Iniciativa do vereador Junior Santos Rosa (PSD), o projeto autoriza a criação
do “Programa Pedagógico Hospitalar”, destinado às crianças e adolescentes
hospitalizados no município. A proposta tem o objetivo de proporcionar aos
pacientes que estudam na rede pública de ensino a continuidade da prática
pedagógica enquanto estiverem impedidos de comparecer às aulas em razão
de tratamento de saúde, por meio de um currículo que favoreça o ingresso,
retorno ou adequada integração ao grupo escolar correspondente. De acordo
com o projeto, o programa poderá ser desenvolvido por meio do atendimento
pedagógico domiciliar ou do atendimento pedagógico hospitalar. A Comissão
de Justiça, Legislação e Redação solicitou, por meio de parecer prévio,
manifestação da Secretaria Municipal de Educação (SME) e do Conselho
Municipal de Educação de Londrina. A SME informou que, em cumprimento ao
artigo 214 da Constituição Federal e à Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, o Município já desenvolve atendimento de atenção à escolarização
hospitalar e domiciliar, e que não vê óbices à tramitação do projeto.
A Comissão de Justiça não acolheu o parecer da assessoria jurídica e
manifestou-se favoravelmente à tramitação do projeto. Da mesma forma, as
comissões de Educação, Cultura e Desporto; de Seguridade Social; de
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização e de Defesa dos Direitos do
Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude não acolheram parecer
técnico e votaram favoravelmente ao projeto. Quorum: 10 votos.
Altera o nome do Distrito Rio Tibagi das Bandeirantes de Londrina (PL nº
149/2017) – Iniciativa do vereador Mario Takahashi (PV), o projeto altera a lei
nº 7.759/1999, que declarou de utilidade pública o Distrito Rio Tibagi das
Bandeirantes de Londrina, vinculado à Federação das Bandeirantes do Brasil
(FBB), alterando o nome da instituição para “Núcleo Bandeirante Rio Tibagi”. A
mudança é solicitada por representantes da entidade, que já alterou a
denominação em sua documentação. Acolhendo parecer jurídico, a Comissão
de Justiça, Legislação e Redação votou favoravelmente à tramitação do
projeto. Quorum: maioria simples.
Institui no calendário oficial a Campanha Abril Verde (PL nº 211/2017) – De
autoria do vereador Felipe Prochet (PSD), o projeto institui no calendário de
Comemorações Oficiais do Município a “Campanha Abril Verde” para
sensibilizar a população sobre a importância da prevenção de acidentes de
trabalho e doenças ocupacionais. O projeto ainda propõe que durante o mês da
campanha serão divulgados os direitos assegurados pela Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT) relativos à Segurança e à Medicina do Trabalho.
Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e
Redação; de Educação, Cultura e Desporto e de Administração, Serviços

Públicos e Fiscalização manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum:
maioria simples.
PRAZO PARA EMENDAS
Institui a Política Municipal e o Programa Municipal de Agricultura Urbana
(PL nº 131/2017) – O presidente da Câmara, vereador Mario Takahashi (PV),
deverá anunciar o prazo de sete dias úteis para apresentação de emendas ao
projeto nº 131/2017, de autoria do Executivo, que institui a Política Municipal de
Agricultura Urbana e Periurbana (PMAUP) e cria o Programa Municipal de
Agricultura Urbana e Periurbana (AgriUrbana), atendendo a indicação feita pelo
vereador Amauri Cardoso (PSDB). A PMAUP e o AgriUrbana pretendem
incentivar no ambiente urbano a prática de atividade antes essencialmente
rural e oferecer uma alternativa de inclusão produtiva, econômica e social,
diante do alto índice de desemprego. A proposta também tem por objetivo
promover ações relacionadas à educação ambiental e à educação para uma
alimentação adequada e saudável; o bom uso de áreas ociosas na região
urbana e oferecer uma alternativa de subsistência e de fortalecimento de redes
solidárias de produção. De acordo com o projeto, os espaços utilizados para o
desenvolvimento da PMAUP poderão ser áreas públicas municipais adequadas
e áreas privadas. Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça,
Legislação e Redação; de Política Urbana e Meio Ambiente e de
Desenvolvimento Econômico manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Após
a aprovação em primeiro turno, a Comissão de Desenvolvimento Econômico
coordenou audiência pública sobre o tema no dia 18 deste mês.
PARECER PRÉVIO
Regulamenta a Assistência Religiosa Hospitalar (PI nº 230/2017) - Os
vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio da Comissão de
Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 230/2017, de autoria dos
vereadores Pastor Gerson Araújo (PSDB) e Junior Santos Rosa (PSD), que
regulamenta a Assistência Religiosa Hospitalar no município, denominada
capelania, em instituições de saúde como hospitais, clínicas, ambulatórios,
manicômios, lares de idosos e casas de recuperação, das redes pública e
privada. A proposta prevê que líderes religiosos que pretendam ministrar
assistência religiosa aos enfermos, a qualquer hora do dia e da noite, desde
que autorizado pelo visitado ou por sua família, terão entrada livre nestas
instituições. Entre os deveres do líder religioso, previstos na proposta, estão o
de esforçar-se para cumprir sua missão com o máximo de brevidade possível,
sem prejuízo do bem-estar da pessoa assistida ou dos leitos vizinhos. O projeto
prevê penalidade aos infratores pois, segundo os autores, a lei federal nº
9.982/2000, que regulamenta este tipo de assistência, não vem sendo
obedecida em muitos hospitais. Em caso de aprovação da proposta, a lei
sancionada será denominada “Lei do Bom Samaritano”. Acolhendo o parecer
jurídico, a Comissão de Justiça emitiu voto prévio encaminhando a matéria
para análise e manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, Conselho
Municipal de Saúde e hospitais da rede privada. Quorum: maioria simples.
Regulamenta a apreensão de veículos e sucatas abandonados nas ruas
(PL nº 243/2017) - Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer
prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº

243/2017, de autoria do vereador Felipe Prochet (PSD), que regulamenta a
apreensão, remoção e venda dos veículos e sucatas abandonados nas vias
públicas do município, por meio de alteração na redação do artigo 38 da lei nº
11.468/2011 (Código de Posturas do Município). De acordo com o projeto,
serão considerados abandonados os veículos que estiverem estacionados em
vias ou logradouros públicos por prazo superior a 30 dias e as sucatas que
estiverem estacionadas nestes locais por prazo superior a 10 dias, a partir de
denúncia feita à Companhia Municipal de Trânsito (CMTU) ou constatação de
abandono por parte de agente fiscalizador de trânsito. Após 60 dias, se o
proprietário não providenciar sua retirada, o bem será levado a leilão pela
CMTU, que ficará com os valores arrecadados para renovação de sua frota de
trânsito. Acolhendo parecer jurídico, a Comissão de Justiça, Legislação e
Redação emitiu voto prévio, encaminhando o projeto para análise e
manifestação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU).
Quorum: maioria simples.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECER
Concede universalização de vagas e isenção de pagamento de taxa de
Zona Azul a idosos (PL nº 166/2017) - Os vereadores e vereadora analisam
nesta tarde pedido de prorrogação de prazo solicitado pelo Conselho Municipal
do Idoso para análise e parecer ao projeto de lei nº 166/2017. Iniciativa dos
vereadores Mario Takahashi (PV), Pastor Gerson Araújo (PSDB), João Martins
(PSL) e Estevão da Zona Azul (PTN), a proposta concede universalização de
vagas e isenção de pagamento da taxa do estacionamento regulamentado
(Zona Azul) para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e também
para pessoas com deficiência. De acordo com o projeto, as pessoas
beneficiadas com a medida deverão se recadastrar na Companhia Municipal de
Trânsito (CMTU) de cinco em cinco anos. Na justificativa, os autores lembram
que o atual número de vagas reservadas a estas pessoas não contempla o
crescimento desta população.
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não acolheu parecer da
assessoria jurídica, que manifestou-se contrariamente à tramitação do projeto
por entender que o Legislativo não pode interferir nas cláusulas econômicofinanceiras do termo de permissão celebrado entre Companhia Municipal de
Trânsito e Urbanização (CMTU) e Escola Profissional e Social do Menor de
Londrina (Epesmel). Assim, a Comissão de Justiça solicitou, por meio de
parecer prévio, o envio do projeto para análise e manifestação da CMTU; do
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI); da Comissão de Direito do
Idoso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); da Associação dos
Deficientes Visuais de Londrina e Região (Adevilon); da Associação dos
Deficientes Físicos de Londrina (Adefil) e da Epesmel. O CMDI pede
prorrogação do prazo até dia 10 de novembro. Quorum para aprovação da
prorrogação de prazo: maioria simples.
ADMISSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO
Na tarde desta quinta-feira os vereadores decidem em discussão única se
admitem a tramitação da proposta de autoria do vereador Professor Rony
(PTB) para alteração da Lei Municipal nº 11.661/2012, integrante do Plano
Diretor, que define os perímetros da zona urbana, dos núcleos urbanos do

distrito sede do Município de Londrina. Por meio da proposta, o vereador
pretende transformar três lotes localizados no distrito de Lerroville, região Sul
do Município, em Zona Residencial Três (ZR3). Atualmente estas áreas estão
classificadas como Zona Industrial Um ( ZI-01) e Zona Industrial Dois (ZI-02).
De acordo como 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. Quorum para admissibilidade de
tramitação: 13 votos.
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 devidamente
justificado. Quorum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria
simples.
Manutenção de caixas d’água em escolas (PI 229/2017) – O vereador
Amauri Cardoso (PSDB) solicita informações ao Executivo sobre o número de
escolas e Centros Municipais de Educação Infantil que tem caixas d’água e
como é realizada a manutenção dos equipamentos.
Possível fraude em recebimento de IPTU (PI 230/2017) – Após receber
denúncia sobre suposta fraude em recebimento do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), o vereador Filipe Barros (PRB) solicita informações do
Executivo sobre procedimentos internos da Prefeitura que levaram à criação de
uma Comissão Especial, sob a coordenação da Corregedoria Geral do
Município, para apurar o envolvimento de servidores e o prejuízo aos cofres
públicos.
Viabilidade econômica da Sercomtel (PI 231/2017) – O vereador Filipe
Barros (PRB) solicita informações do Executivo sobre a viabilidade financeira
da Sercomtel e busca dados oficiais sobre quantidade e o valor dos imóveis e
dos veículos pertencentes à empresa pública; além de informações sobre o
capital social e a carteira de clientes da SUPRE, empresa vinculada ao Fundo
de Previdência da telefônica municipal.
Escolha dos novos conselheiros de cultura (PI 232/2017) – O vereador
Filipe Barros (PRB) solicita cópia das atas das reuniões e das assembleias
coordenadas pela Comissão Eleitoral da Secretaria Municipal de Cultura, para
escolha dos novos conselheiros municipais de cultura.
Uso de terreno para escola municipal (PI 234/2017) – O vereador Eduardo
Tominaga (DEM) solicita do Executivo documentos que comprovem a cessão
de uso do terreno para a instalação da Escola Municipal Joaquim Pereira
Mendes, localizado na Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 2302, que funcionará
em dualidade administrativa com o Colégio Estadual Vicente Rijo.

Propriedade de imóvel na Vila Nova (PI 235/2017) – O vereador Ailton
Nantes (PP) solicita informações sobre a propriedade de uma imóvel localizado
na rua Capiberibe, nº 73, Vila Nova.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Os vereadores e vereadora discutem na sessão desta tarde a solicitação do
Executivo de prorrogação de prazo para responder aos seguintes Pis:
Regularidade dos pagamentos à Sercomtel Iluminação (PI 217/201) – O
vereador Felipe Prochet (PSD) solicita do Executivo informações sobre a
regularidade dos pagamentos realizados pela Prefeitura à Sercomtel
Iluminação e em, caso de atraso, quais o setor responsável pela aplicação de
multa.
Contrato de coleta e tratamento de lixo (PI 220/2017) – O vereador Amauri
Cardoso (PSDB) requer uma cópia do contrato atual da coleta e tratamento de
lixo, bem como de todos os aditivos; de cópia dos relatórios de vistoria do fiscal
do contrato; e de quanto foi pago, no período de 2012 a 2016, em indenizações
de dívidas trabalhistas.
REQUERIMENTO
REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA
Comissão Especial para Revisão do Código de Ética (RE nº 406/2017) – O
vereador Professor Rony (PTB) requer, por meio do requerimento nº 406/2017,
a formação de uma Comissão Especial (CE) para Revisão do Código de Ética
e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Londrina, conforme prevê
o artigo 75 do Regimento Interno (Resolução nº 106/2014). De acordo com o
autor, a revisão se faz necessária em razão de decisões judiciais que
suspenderam a eficácia de normas previstas no Código e também para
adequação de regras que geram dubiedade de interpretação. O requerimento
sugere que a CE realize seus trabalhos no prazo determinado de 120 dias,
prorrogável por até metade deste prazo. Quorum: 10 votos.
AGENDA
Segunda-feira, 30 de outubro
19 horas – Reunião pública da Comissão de Educação, Cultura e Desporto
com o tema “Ampliação da jornada de trabalho dos professores da Rede
Municipal de Ensino”. A reunião será transmitida online por meio do site
www.cml.pr.gov.br.
Quarta-feira, 1º de novembro
20 horas – Sessão solene para entrega do título de Cidadão Honorário de
Londrina ao senhor Natal de Oliveira, por iniciativa do vereador João Martins
(PSL). A solenidade será realizada na sala de sessões, com transmissão online
por meio do site www.cml.pr.gov.br.
Segunda-feira, 6 de novembro
19 horas – Audiência pública coordenada pela Comissão de Finanças e
Orçamento para apresentação e debate dos projetos de lei que tratam do Plano
Plurianual (PPA) 2018-2021 (PL 213/2017); e da Lei Orçamentária Anual (LOA)

2018 (PL 214/2017). A reunião será transmitida online por meio do site
www.cml.pr.gov.br.
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