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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (13):
17 horas – O secretário municipal de Gestão Pública, Fábio Cavazotti,
participa da sessão desta tarde para falar sobre o sistema de licitações do
Município e a participação de empresas locais nestes processos. O convite foi
feito pela Comissão de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização,
composta pelos vereadores Filipe Barros (PRB), Amauri Cardoso (PSDB) e
Valdir dos Metalúrgicos (SD), e pela Comissão de Desenvolvimento
Econômico, composta pelos vereadores Eduardo Tominaga (DEM), Felipe
Prochet (PSD) e Valdir dos Metalúrgicos (Solidariedade), por meio do
requerimento nº 21/2018.
PARECER PRÉVIO
Exime o responsável técnico de multas por inadimplência (PL nº 198/2017)
- Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da Comissão
de Política Urbana e Meio Ambiente ao projeto de lei nº 198/2017, de autoria
do vereador afastado Professor Rony (PTB), que altera a redação do parágrafo
único do artigo 211 do Código de Obras e Edificações do Município (lei nº
11.381/2011), para suprimir do texto que, em caso de inadimplência de tributos,
a multa será aplicada solidariamente ao responsável técnico do projeto. De
acordo com o autor, os profissionais são contratados para a prestação de
serviços de engenharia e arquitetura e muitas vezes são obrigados a assumir
dívidas que são de exclusiva responsabilidade do proprietário do terreno. A
Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente não acolheu o parecer técnico e
emitiu parecer prévio solicitando a análise e manifestação do Clube de
Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal), do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA/PR), do Conselho Municipal da
Cidade (CMC), do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do
Paraná (Sinduscon), do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná
(CAU-PR) e da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP).
Quorum: maioria simples.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
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.
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), de 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.
PARECERES PRÉVIOS
Altera as regras da Zona Azul (PL nº 283/2017) – Os vereadores e vereadora
analisam nesta tarde os pareceres prévios das comissões de Política Urbana e
Meio Ambiente e de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização ao projeto
de lei nº 283/2017, de autoria do Executivo, que altera as atuais regras do
estacionamento regulamentado de veículos Zona Azul. A proposta prevê
diferentes períodos de permanência máxima do veículo, dependendo da
localização da vaga, podendo variar de meia hora a quatro horas (na área
central, o período máximo de permanência passará ser de duas horas). Entre
as demais mudanças propostas estão a cobrança para estacionamento nas
vagas reservadas a carga e descarga, e neste caso será exigido uso de cartão
específico; permissão do estacionamento de motocicletas apenas em vagas
próprias para este tipo de veículo; aumento do repasse à Companhia Municipal
de Trânsito e Urbanização (CMTU) do valor arrecadado, de 7% para 12%, no
mínimo; adoção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como
base para cálculo dos reajustes dos valores cobrados e aumento do prazo de

quatro para sete dias corridos para o pagamento do valor equivalente a 10
horas de estacionamento, em caso de descumprimento da lei.
A ideia, de acordo com o Executivo, é garantir igualdade de tratamento entre os
diversos condutores que trafegam nas vias do Município e a necessária
rotatividade de veículos, além de flexibilizar o valor repassado à CMTU, à
medida em que é estipulado um percentual mínimo, e definir um índice oficial
para os reajustes dos valores.
Acolhendo o parecer jurídico, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação
votou favoravelmente à tramitação do projeto, apresentando a emenda nº 1,
que faz correção na redação do texto, e a emenda nº 2, que suprime o artigo
12 do projeto, que exime o Município da responsabilidade de guardar e vigiar
os veículos, e também da responsabilidade por acidentes, roubos, furtos ou
danos neles causados. O parecer jurídico alerta que não é competência do
Município legislar sobre responsabilização civil, e sim competência privativa da
União.
As comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de Administração,
Serviços Públicos e Fiscalização acolheram o parecer técnico e emitiram
pareceres prévios para análise e manifestação da CMTU; do Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL); Associação Comercial
e Industrial de Londrina (Acil); Escola Profissional e Social do Menor de
Londrina (Epesmel); Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários
de Londrina (Sinttrol); Sindicato dos Trabalhadores Condutores de Veículos do
Tipo Motoneta, Motocicletas, Bicicletas e Triciclos Motores da Região Norte do
Paraná (Sindmotos); Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do
Paraná (Sinduscon); Secretaria Municipal de Fazenda e Sindicato do Comércio
Varejista de Londrina (Sincoval). 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.
Propriedade e manutenção de quadras esportivas (PI nº 42/2018) – A
vereadora Daniele Ziober (PPS) solicita informações sobre três quadras
esportivas, localizadas na praça Francelina Gomes da Cruz, na Vila Ricardo
(zona Leste); na praça Serra das Laranjeiras, no jardim Bandeirantes (zona
Oeste); e na Escola Mercedes Martin Madureira, no Jardim Shangri-lá A (zona
Oeste). No pedido, a vereadora questiona se as quadras pertencem ao
Município, de quem é a responsabilidade pela manutenção e utilização destes
locais e como é feita a fiscalização da utilização dos espaços.
Empréstimos consignados a servidores públicos (PI nº 43/2018) – O
vereador Amauri Cardoso (PSDB) deseja saber se houve solicitação de alguma
instituição financeira para não apresentar a Certidão Negativa de Tributos
Municipais no caso de credenciamento para a oferta de empréstimos

consignados aos servidores públicos municipais, como ocorria antes do decreto
municipal nº 271 de fevereiro de 2018, e se há parecer da Procuradoria Geral
do Município sobre o assunto.
Ciclos de Debates sobre o Plano Diretor (PI nº 45/2018) – O vereador
Eduardo Tominaga solicita informações sobre os Ciclos de Debates do Plano
Diretor Participativo de Londrina, entre elas quantos e onde foram realizados
estes eventos até o momento e como tem sido feita a divulgação junto aos
munícipes.
AGENDA
Segunda-feira, 19/03
19 horas - Audiência pública sobre o projeto de lei nº 180/2017, que altera a lei
do Plano Diretor Participativo de Londrina para criar o Conselho da Cidade de
Londrina (ConCidade) em substituição ao Conselho Municipal da Cidade
(CMC). O debate será coordenado pela Comissão de Justiça, Legislação e
Redação da Câmara, na sala de sessões do Legislativo, com transmissão
online por meio do site www.cml.pr.gov.br.
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