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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (6):
17 horas – O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, participa da
sessão desta tarde para falar sobre o início do mutirão de cirurgias de catarata,
e sobre as demais ações de saúde que serão realizadas com os recursos de
R$ 15 milhões obtidos junto ao Ministério da Saúde. O convite foi feito pela
Comissão de Seguridade Social por meio do Requerimento nº 32/2018.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Cria a Campanha Educativa de Conscientização sobre a Síndrome
Alcoólica Fetal (PL 264/2017) – Iniciativa dos vereadores Jairo Tamura (PR) e
Eduardo Tominaga (DEM) o projeto institui no Município a Campanha
Educativa de Conscientização sobre a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), com o
objetivo de conscientizar e informar o público, em especial as mulheres
gestantes, de que as bebidas alcoólicas ingeridas durante a gestação podem
causar grandes prejuízos à saúde do feto. Entre as complicações decorrentes
da ingestão de bebidas estão as deformações faciais, baixo peso, retardo
mental e problemas na motricidade, aprendizagem, memória, fala e audição.
De acordo com o projeto, a campanha será realizada por meio de cartazes,
palestras, folhetos e placas, em locais como salas de aula da rede municipal de
ensino; Unidades de Pronto Atendimento (UPAs); maternidades públicas e
privadas; clínicas de ginecologia e obstetrícia e demais estabelecimentos de
saúde.
O projeto ainda prevê a possibilidade de convênios e parcerias com entidades
sem fins lucrativos e instituições que tratam do tema para a realização da
campanha. De acordo com estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS),
12 mil bebês nascem com a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF) por ano. A
Comissão de Justiça, Legislação e Redação não acolheu o parecer da
assessoria jurídica e votou favoravelmente à tramitação do projeto, com a
emenda nº 1, com mudança na redação do projeto para torná-lo autorizativo.
As comissões de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do Adolescente
e da Juventude e de Seguridade Social manifestaram-se favoravelmente ao
projeto com a emenda nº 1. Quorum: maioria simples.
Declara de utilidade pública a Missão Casa Verde (PL 267/2017) – De
autoria do vereador Filipe Barros (PR), o projeto declara de utilidade pública a
Missão Casa Verde (MCV), organização religiosa, sem fins lucrativos, de
caráter assistencial, filantrópico e educacional, que tem por finalidade acolher e
oferecer apoio às pessoas em situação de risco social e àquelas que

encontram-se sem moradia. O título de utilidade pública é importante para que
a entidade possa atender às suas finalidades estatutárias, firmar convênios
com o Município e com órgãos estaduais e federais, bem como estar regular
perante os órgãos públicos. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não
acolheu o parecer jurídico e manifestou-se favoravelmente à tramitação do
projeto. A Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania acolheu o
parecer técnico e manifestou-se favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria
simples.
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.
Fiscalização dos cortes de árvores (PI nº 31/2018) – O vereador Ailton
Nantes (PP) solicita informações sobre as podas de árvores realizadas pela
Companhia Paranaense de Energia (Copel) e sobre a fiscalização deste
trabalho na cidade.
Segurança na sede do Projeto Viva a Vida (PI nº 32/2018) – O vereador
Estevão da Zona Sul (sem partido) questiona se a segurança da sede do
Projeto Viva a Vida, localizada no jardim União da Vitória II (zona Sul) está
sendo feita por empresa terceirizada e se o contrato está vigente.
Cadeiras cativas e investimentos no Estádio do Café (PI nº 34/2018) – O
vereador Felipe Prochet (PSD) solicita informações sobre o número de
proprietários de cadeira cativa no Estádio do Café; a quantidade de
proprietários inadimplentes; o valor da mensalidade destas cadeiras; o custo
anual de manutenção do estádio; e a perspectiva de investimentos no estádio,
no autódromo e no kartódromo em 2018, entre outras informações.
AGENDA
Quinta-feira, 08/03
14h30 – Cerimônia em celebração ao Dia Internacional da Mulher, por iniciativa
da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara. Logo no início da
sessão ordinária serão homenageadas profissionais de 19 áreas que até
alguns anos atrás eram tradicionalmente ocupadas por homens.
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