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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (08):
14h30: Cerimônia em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, com a
presença de 24 profissionais de 19 áreas, algumas delas exercidas
exclusivamente por homens até há alguns anos. A solenidade, que integra o
calendário oficial de comemorações do Legislativo, será aberta pelo presidente
em exercício da Câmara, vereador Ailton Nantes (PP) e dirigida pela Comissão
e Defesa dos Direitos da Mulher, composta pela vereadora Daniele Ziober
(PPS), presidente e pelos vereadores Pastor Gerson Araújo (PSDB) vicepresidente e Guilherme Belinati (PP) membro.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Declara de utilidade pública o Conselho da Comunidade de Londrina (PL
nº 256/2017) – De autoria do vereador Guilherme Belinati (PP), o projeto
declara de utilidade pública o Conselho da Comunidade de Londrina,
organização sem fins lucrativos que tem por finalidade promover a participação
da sociedade na execução penal, dar assistência aos presos, egressos e seus
familiares. A entidade também auxilia o Poder Judiciário e o Ministério Público
na execução e na fiscalização das penas privativas de liberdade, das penas
restritivas de direito, da pena de multa, do livramento condicional, da
suspensão condicional da pena, da suspensão condicional do processo e das
transações penais, entre outras finalidades. De acordo com justificativa do
projeto, o título de utilidade pública é importante para que o Conselho possa
atender às suas finalidades estatutárias, firmar convênios com o Município e
com órgãos estaduais e federais, bem como para manter-se regular perante os
órgãos públicos. Acolhendo parecer jurídico, a Comissão de Justiça, Legislação
e Redação votou favoravelmente à tramitação do projeto. Da mesma forma, as
comissões de Defesa dos Direitos Humanos e Defesa da Cidadania e de
Segurança Pública emitiram votos favoráveis à matéria. Vencido o prazo
regimental, não houve apresentação de emendas. Quorum: maioria simples.
DISCUSSÃO ÚNICA
Denomina rua Bruno Sanitá via pública no conjunto Farid Libos (PL nº
279/2017) – De autoria do vereador Ailton Nantes (PP), o projeto denomina rua
Bruno Sanitá a atual rua “11” do Conjunto Habitacional Farid Libos, na zona
Norte de Londrina. A via a ser denominada se inicia na confluência com a rua
Jarib da Cunha Nantes e termina na confluência com a rua Doutor Ricardo
Scowronek. O homenageado, Bruno Sanitá, nasceu em 1913, na cidade de
Bebedouro (SP), filho do imigrante italiano David Sanitá e de Catarina
Mazzarin. Veio para Londrina em 1957, com a esposa e três filhos, para ser

administrador de fazenda no Distrito de São Luiz. Tornou-se uma referência na
luta por melhorias na região, como a chegada da luz elétrica, de linhas
telefônicas e de asfalto. Faleceu em maio de 1986, aos 73 anos. As comissões
de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria simples.
Denomina rua Geraldo Dutra de Sousa via pública no conjunto Farid
Libos (PL nº 280/2017) – De autoria do vereador Ailton Nantes (PP), o projeto
denomina rua Geraldo Dutra de Sousa via pública hoje designada como rua
“13” do Conjunto Habitacional Farid Libos, na zona Norte de Londrina. Trata-se
da via que se inicia na confluência com a rua Jarib da Cunha Nantes e termina
na confluência com a rua Doutor Ricardo Scowronek. Pioneiro do Distrito de
São Luiz, Geraldo Dutra de Sousa nasceu em 1940 na cidade de Jacuí (MG) e
veio com a família para a região de Londrina em 1946. Começou a trabalhar
muito jovem, desbravando matas para edificar casas. Foi catequista e
professor primário naquele distrito, até mudar-se para a região central de
Londrina para facilitar o estudo dos filhos, tornando-se servidor público da
Prefeitura. Faleceu em julho de 2017, aos 77 anos. Acolhendo pareceres
técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Educação,
Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum:
maioria simples.
Denomina rua Marcos de Alcantara via pública no conjunto Farid Libos
(PL nº 281/2017) – Iniciativa do vereador Ailton Nantes (PP), o projeto
denomina rua Marcos de Alcantara a atual rua “15” do Conjunto Habitacional
Farid Libos, na zona Norte de Londrina. A via tem origem na confluência com a
rua Jarib da Cunha Nantes e termina na confluência com a rua Doutor Ricardo
Scowronek. O homenageado Marcos de Alcantara nasceu em 1940 no
município de Ribeirão do Pinhal. Chegou a Londrina na adolescência, em 1954,
e trabalhou em várias empresas de destaque na cidade, elegendo-se ainda
diretor da Associação dos Viajantes do Norte do Paraná. Casou-se em 1962
com Celia Zanetti Alcantara, com quem teve dois filhos. Faleceu em junho de
2017, aos 77 anos. Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça,
Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se
favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria simples.
PARECER PRÉVIO
Estabelece o uso de comandas individuais em bares e restaurantes (PL nº
10/2018) - Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio
da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 10/2017, de
autoria do vereador Guilherme Belinati (PP), que torna obrigatória a adoção de
comandas individuais em bares, restaurantes e similares, quando solicitadas
pelos clientes. De acordo com a proposta, também deverão ser afixados
cartazes nestes estabelecimentos informando sobre a oferta das comandas. O
descumprimento da lei, após a terceira infração, resultará na cassação do
Alvará de Funcionamento. Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a
Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando a
análise e manifestação da Coordenadoria de Proteção e Defesa do
Consumidor de Londrina (Procon-Ld). Quorum: maioria simples.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECER DO CMC
Proíbe benefícios a entidades e pessoas físicas que tenham participado
de invasões (PE nº 2/2017) – Os vereadores e vereadora votam nesta tarde
pedido de prorrogação de prazo, até 22 de abril, solicitado pelo Conselho
Municipal da Cidade (CMC) para análise do projeto nº 2/2017 de emenda à Lei
Orgânica do Município (LOM), iniciativa dos vereadores Filipe Barros (PRB),
João Martins (PSL), Eduardo Tominaga (DEM), Ailton Nantes (PP), Jamil
Janene (PP), Felipe Prochet (PSD) e do vereador afastado Mario Takahashi
(PV). O projeto propõe o acréscimo de dois parágrafos, numerados como 5º e
6º, ao artigo 80 da LOM que vedam doações e concessões de uso de áreas e
prédios públicos a entidades, Ongs, Oscips e movimentos que tenham
participado de invasões em imóveis públicos. A proposta também proíbe as
pessoas que tenham participado de invasões de serem incluídas na lista de
espera da casa própria pelo Sistema Financeiro de Habitação e pela
Companhia Municipal de Habitação de Londrina (Cohab-Ld). Atendendo a
sugestão da Cohab, os autores apresentaram o substitutivo nº 1, que busca
harmonizar a proposta de emenda à Lei Orgânica à legislação que trata do
assunto. O parecer prévio do CMC foi solicitado pela Comissão de Política
Urbana e Meio Ambiente e pela Comissão de Fiscalização e Acompanhamento
de Doação de Bens Públicos. Estas comissões também solicitaram a
manifestação do Conselho Municipal de Habitação de Londrina; da Secretaria
Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Moradores de
Rua. 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.
Poda ou erradicação de árvores (PI nº 35/2018) – O vereador Amauri
Cardoso (PSDB) solicita informações sobre pedidos encaminhados por escolas
municipais, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) ou Centros de
Educação Infantil (CEIs) para a realização de poda, erradicação de árvores ou
capina e roçagem em suas áreas internas e externas.
Entidades contempladas com fundo de incentivo ao esporte (PI nº
36/2018) – O vereador Amauri Cardoso (PSDB) solicita à Fundação de
Esportes de Londrina (FEL) cópia das prestações de contas das entidades que
receberam recursos provenientes do Fundo Especial de Incentivo a Projetos
Esportivos (FEIPE) nos anos de 2016 e 2017.
Propriedade de imóvel no Parque das Indústrias (PI nº 37/2018) – O
vereador Estevão da Zona Sul (sem partido) deseja saber se o imóvel
localizado entre as ruas Crisântemo, Aranda Fenoy e Manoel Silva, no Parque
das Indústrias (zona Sul) é de propriedade do Município e se há projeto para
utilização do referido imóvel.

Implantação da Cidade Industrial (PI nº 38/2018) – O vereador Vilson
Bittencourt (PSD) requer informações sobre a implantação do projeto Cidade
Industrial de Londrina (Cilon), que contou com a aprovação de empréstimo de
R$ 25 milhões.
Implantação do Projeto Arco Leste (PI nº 39/2018) - O vereador Vilson
Bittencourt (PSD) solicita informações sobre a implantação do Arco Leste, entre
elas quais dos cinco lotes que integram o projeto foram concluídos e liberados
e qual o custo de cada lote.
Travessia de pedestres na rodovia Mábio Gonçalves Palhano (PI nº
41/2018) – O vereador Eduardo Tominaga (DEM) questiona se existem
estudos para a instalação de dispositivos que permitam a travessia de
pedestres com segurança na rodovia Mábio Gonçalves Palhano, nas
proximidades da rua Martinho Lutero, na zona Sul da cidade.
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 resposta ao seguinte PI:
Situação cadastral e fiscalização de condomínios fechados (PI nº 18/2018)
– Iniciativa da Mesa Executiva do Legislativo (vereadores Ailton Nantes, Filipe
Barros, Eduardo Tominaga e João Martins) o documento solicita informações
sobre o número de condomínios fechados em Londrina; sobre a parcela que
permanece sem individualização dos lotes; sobre a fiscalização para fins de
regularização cadastral e adequado lançamento do Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU) e sobre o número de fiscais existentes no Município para os
serviços de vistoria nestes empreendimentos, entre outras informações.
INDICAÇÃO
Afastamento do trabalho de vítimas de violência – O vereador Amauri
Cardoso (PSDB) apresenta para aprovação do plenário a Indicação nº
1151/2018, que será encaminhada ao Executivo solicitando que envie à
Câmara projeto de lei incluindo o inciso VII no artigo 90 e o artigo 122-A e
incisos na Lei Municipal nº 4.928/1992, de forma a regulamentar o afastamento
do trabalho da servidora em situação de violência doméstica e familiar.
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