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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (23):
14h30 – Solenidade de entrega do selo "Arma não é brinquedo... dê abraços!
Lei Municipal nº 9.188/2003" para 48 lojistas da cidade. A certificação foi
criada por meio da lei municipal nº. 9.188/2003, como forma de identificar os
estabelecimentos que não comercializam de armas de brinquedo. A solenidade
foi solicitada pelo vereador Amauri Cardoso (PSDB), por meio do requerimento
nº 304/2017.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Plano Plurianual (PPA) do Município para o período 2018-2021 (PL nº
213/2017) – Iniciativa do Executivo, o projeto trata do Plano Plurianual (PPA)
do Município, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas da
Administração Municipal para o quadriênio 2018-2021, conforme previsto no
artigo 165 da Constituição Federal e no prazo previsto pela Lei Orgânica do
Município (LOM). A proposta foi construída a partir das políticas de governo e
das informações obtidas durante audiências públicas realizadas em todas as
regiões da cidade e agrupadas em quatro eixos estratégicos: Promoção
humana e qualidade de vida; Desenvolvimento econômico; Democratização e
modernização da gestão pública; Infraestrutura, mobilidade e ordenamento do
território. De acordo com informações da Secretaria Municipal de
Planejamento, Orçamento e Tecnologia a estimativa de recursos para
financiamento dos programas previstos para 2018 a 2021 é da ordem de R$
9.112.485.000,00 e está fundamentada na arrecadação das receitas próprias
municipais, nas operações de crédito e nos recursos da União e do Estado.
O projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes do
Legislativo. Por exigência do Estatuto das Cidades (lei federal nº 10.257/2001)
e da Lei de Responsabilidade Fiscal (lei complementar nº 101/2000), a Câmara
realizou no dia 6 de novembro audiência pública sobre o tema, coordenada
pela Comissão de Finanças e Orçamento. Após o debate, a Comissão de
Finanças, acolhendo parecer da Controladoria do Legislativo, votou
favoravelmente à proposta. Quorum: 10 votos.
PRAZO PARA EMENDAS
Orçamento do Município para 2018 (PL nº 214/2017) - O presidente da
Câmara, vereador Mario Takahashi (PV), deverá anunciar o prazo de sete dias
úteis para apresentação de emendas ao projeto de lei nº 214/2017, que traz a
proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA), estimando a receita e fixando a

despesa do Município para o exercício financeiro de 2018. De acordo com a
matéria, o Orçamento Geral do Município foi definido em R$ 2,103 bilhão, ou
seja, 18,21% acima do previsto para 2017. De acordo com o projeto, porém, o
Executivo prevê ampliar a arrecadação em 2018 em R$ 324 milhões. A
proposta traz ainda o orçamento fiscal; o Orçamento de Investimento
(composto pelas empresas em que o Município detém a maioria do capital,
como a Sercomtel, a Cohab-Ld e a Companhia Municipal de Trânsito e
Urbanização - CMTU); e o orçamento da Seguridade Social. A Comissão de
Finanças e Orçamento acolheu o parecer técnico da Controladoria da Câmara
e manifestou-se favoravelmente ao projeto, indicando a realização de audiência
pública, voto que foi acompanhado pelas demais comissões permanentes. A
audiência foi realizada no dia 6 de novembro.
O Executivo apresentou a emenda modificativa nº 1, que prevê a alocação de
recursos da ordem de R$ 1.978.000,00 à Secretaria Municipal de Assistência
Social para o pagamento de subvenções sociais durante 12 meses.
Inicialmente, de acordo com o Executivo, os recursos não foram
suficientemente alocados a esta Secretaria como forma de pressão junto ao
Governo Federal, que deve cerca de R$ 6 milhões ao Município, referente aos
exercícios de 2014 e 2016. Acolhendo pareceres da Controladoria e da
Assessoria Jurídica, as comissões de Finanças e Orçamento e de Justiça,
Legislação e Redação manifestaram-se favoravelmente à emenda nº 1.
Quorum: 10 votos.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Declara de utilidade pública o Instituto de Esportes 01 (PL nº 209/2017) –
Iniciativa do vereador Felipe Prochet (PSD), o projeto declara de utilidade
pública o Instituto de Esportes 01 – INSTITUTO 01, entidade sem fins
lucrativos que tem por finalidade desenvolver a integração social de jovens pela
prática esportiva, organizar programas de assistência aos esportistas e realizar
intercâmbio nacional e internacional, entre outras finalidades. O título de
utilidade pública é importante para que a entidade atenda às suas finalidades
estatutárias, firme convênios com o Município e esteja regular perante os
órgãos públicos. Acolhendo o parecer jurídico a Comissão de Justiça,
Legislação e Redação votou favoravelmente à tramitação do projeto. Da
mesma forma, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto emitiu voto
favorável, conforme parecer técnico. Vencido o prazo regimental, não houve
apresentação de emendas. Quorum: maioria simples.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Institui o Programa Escola Londrina na rede municipal de ensino (PL nº
218/2017) – Iniciativa do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB), o projeto
prevê a criação de um aplicativo, denominado Programa Escola Londrina,
como novo canal de comunicação entre a escola, o estudante e as famílias da
rede pública de ensino do Município. A ideia é agilizar consultas, sugestões,
acompanhamento e interação com a comunidade escolar, assemelhando-se ao
exemplo do Projeto Escola Paraná, já implantado pela Secretaria de Estado da
Educação do Paraná e Companhia de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Paraná (Celepar). Pelo smartphone, estudantes, pais e
familiares poderão consultar notas, grade de aulas e eventos escolares. A

Comissão de Justiça, Legislação e Redação não acolheu o parecer da
assessoria jurídica e votou favoravelmente à tramitação do projeto. Já a
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, acolhendo parecer técnico, emitiu
voto favorável à proposta. Quorum: 10 votos.
Autoriza a liberação de recursos do Fundo Especial da Câmara para o
plano de mobilidade urbana (PL nº 226/2017) – Iniciativa da Mesa Executiva
do Legislativo, o projeto autoriza a liberação de R$ 3.600.000,00 do Fundo
Especial da Câmara Municipal de Londrina para custeio de despesas com a
contratação de consultoria de engenharia de transporte e planejamento urbano
para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Municipal. A liberação dos
recursos será feita por meio de interferência financeira, em parcela única, a ser
creditada diretamente na conta do tesouro municipal. A Comissão de Justiça,
Legislação e Redação acolheu o parecer da assessoria jurídica e votou
favoravelmente ao projeto, assim como a Comissão de Finanças e Orçamento.
Quorum: 10 votos.
Inclui no calendário oficial a Semana da Justiça Restaurativa (PL nº
228/2017) – De autoria do vereador Amauri Cardoso (PSDB), o projeto inclui no
Calendário de Comemorações Oficiais do Município a Semana da Justiça
Restaurativa, a ser comemorada anualmente na terceira semana do mês de
novembro. O objetivo é que ao longo desta semana sejam realizados eventos
para divulgação da lei nº 12.467/2016, que criou o Programa Municipal de
Práticas Restaurativas nas Escolas Municipais, como forma de solucionar
conflitos com base na escuta das vítimas e dos ofensores, evitando em muitos
casos a judicialização. No mesmo período proposto para a Semana, o
Conselho Nacional de Justiça realiza a Semana Nacional de Conciliação,
iniciativa que envolve diversos Tribunais no Brasil. A Comissão de Justiça,
Legislação e Redação acolheu parecer da assessoria jurídica e votou
favoravelmente ao projeto. Da mesma forma, as comissões de Educação,
Cultura e Desporto e de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do
Adolescente e da Juventude acolheram pareceres técnicos e emitiram voto
favorável à matéria. Quorum: maioria simples.
ADMISSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO
Na tarde desta quinta-feira, os vereadores e vereadora decidem em discussão
única se admitem a tramitação de dois projetos de lei do Executivo que alteram
a Lei Municipal nº 7.303/1997 que trata do Sistema Tributário. A primeira
proposta revoga os artigos 244 e 245 do Código Tributário que autorizam a
cobrança da Taxa de Combate a Incêndio, recentemente considerada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). A segunda proposta
altera a composição e a nomenclatura do Conselho Municipal de Contribuintes,
entre outras mudanças no órgão.
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. O recesso parlamentar terá início
no dia 21 de dezembro.
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.
Relação de empenhos estornados e liquidados (PI 255/2017) – O vereador
Amauri Cardoso (PSDB) solicita informações do Executivo sobre empenhos
liquidados de exercícios anteriores (restos a pagar), estornados no período de
janeiro a setembro/2017 e a relação das despesas empenhadas, estornadas,
liquidadas e processadas (restos a pagar) referente a despesas de capital.
Estagiários na Secretaria da Fazenda (PI 256/2017) – O vereador Amauri
Cardoso (PSDB) solicita informações do Executivo sobre estagiários que
atuaram na Secretaria da Fazenda até dezembro de 2016 e sobre as novas
contratações na área.
Apuração de desvio de função na Secretaria da Fazenda ( PI 258/2017) – O
vereador Filipe Barros (PRB) solicita informações do Executivo sobre a
Comissão Especial da Controladoria Geral do Município que analisa a atuação
de servidores da Secretaria Municipal da Fazenda.
Propriedade de imóvel no Jardim Esperança (PI nº 259/2017) – O vereador
Estevão da Zona Sul (Podemos) deseja saber se o imóvel localizado na rua
Francisco Merighe, nº 89, no Jardim Esperança, é de propriedade do Município
e se há projeto para sua utilização.
Solicitação de podas de árvores em escolas (PI nº 260/2017) - O vereador
Professor Rony (PTB) solicita informações sobre solicitações feitas por escolas
municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) ou Centros de
Educação Infantil (CEIs) para poda ou erradicação de árvores nas áreas
internas e externas destas instituições.
AGENDA
Sexta-feira, 24/11
20 horas - Sessão solene para entrega do Diploma de Reconhecimento
Público ao radialista Siqueira Martins, por iniciativa do vereador Roberto Fú
(PDT). A solenidade será realizada na sala de sessões do prédio do
Legislativo, com transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br.
Segunda-feira, 27/11
19 horas – A Comissão de Educação, Cultura e Desporto coordena audiência
pública sobre o tema “Educação Infantil - Vagas ofertadas pelos Centros de
Educação Infantil, Municipais e Filantrópicos”. O debate será realizado na sala
de sessões e terá transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br.
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