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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (31):
17 horas – O diretor-presidente do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar),
Florindo Dalberto, e outros membros da diretoria participam da sessão desta
tarde para falarem sobre os 45 anos de fundação da instituição e de sua
importância para o desenvolvimento de Londrina e região. O convite foi feito
pelo vereador Junior Santos Rosa (PSD) e outros parlamentares por meio do
requerimento nº 319/2017.
Revisão do Código de Ética – Durante a sessão ordinária desta tarde o
presidente da Mesa Executiva, vereador Mario Takahashi (PV), deverá
suspender os trabalhos e solicitar ao Colégio de Líderes que se reúna para
indicar os integrantes da Comissão Especial (CE) para Revisão do Código de
Ética e Decoro Parlamentar, conforme prevê o artigo 75 do Regimento Interno
(Resolução nº 106/2014). O pedido de formação da CE foi feito pelo vereador
Professor Rony (PTB) por meio do requerimento nº 406/2017, aprovado em
plenário na última quinta-feira (26).
A CE deverá ser composta por três integrantes, sendo um deles o 1º signatário
do requerimento. Por tratar-se de revisão do Código de Ética os outros dois
integrantes devem ser representantes da Comissão de Justiça, Legislação e
Redação e da Mesa Executiva. O requerimento apresentado pelo vereador
sugere que a CE tenha o prazo de 120 dias para realização dos trabalhos,
prorrogável por até metade deste período. O atual Código de Ética e Decoro
Parlamentar foi estabelecido por meio da Resolução nº 53/2003 e alterado pela
Resolução nº 60/2004.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECERES
Permite à parturiente o acompanhamento de doula no parto e pós-parto (
PL 240/2017) – Os vereadores e vereadora votam nesta tarde pedido de
prorrogação de prazo solicitado pelo Conselho Municipal de Saúde para
análise do projeto nº 240/2017, de autoria do vereador Felipe Prochet (PSD),
que permite à parturiente o acompanhamento por doula nas maternidades
públicas e privadas durante o período de parto e pós-parto. Em razão da
especificidade da matéria a Comissão de Justiça acolheu parecer da
Assessoria Jurídica e solicitou manifestação prévia, antes da análise final, à
Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, Associação
Médica de Londrina; Conselhos Regionais de Enfermagem e Medicina, à
Maternidade Municipal e ao Hospital Mater Dei, além de sindicatos,

associações e órgãos de classe de médicos e enfermeiros. O Conselho
Municipal da Saúde solicita prorrogação de prazo para parecer até o dia 27 de
novembro. Quorum: maioria simples.
AGENDA
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 nº 213/2017); e da Lei Orçamentária Anual
(LOA) 2018 (PL nº 214/2017). A audiência pública será transmitida online por
meio do site www.cml.pr.gov.br.
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