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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (3):
15 horas – A convite do vereador Jamil Janene (PP), com apoio da Mesa
Executiva, representantes da Companhia Municipal de Trânsito (CMTU)
participam da sessão desta tarde para esclarecer dúvidas sobre
mudanças implementadas em linhas do transporte coletivo urbano.
Deverão estar presentes o gerente da Diretoria de Transportes da Companhia,
Wilson de Jesus; o gerente operacional da Diretoria de Transportes, Alex José
Luciano; o coordenador de Planejamento da Diretoria de Transportes, Marco
Aurélio Benedito da Silva; o responsável pelos cálculos operacionais do
Transporte Coletivo, Marcos Antonio dos Santos Souto; e o responsável pelos
cálculos econômicos e financeiros referentes ao Sistema Público de Transporte
Coletivo, Elcio Cordeiro da Silva.A Mesa Executiva da Câmara é composta
pelos vereadores Ailton Nantes (PP), como presidente; Filipe Barros (sem
partido), como 1º secretário; Eduardo Tominaga (DEM), como 2º secretário; e
João Martins (PSL), como 3º secretário.
17 horas - Cerimônia alusiva ao Dia Mundial de Conscientização sobre
Autismo – Cerca de 60 responsáveis por crianças, adolescentes e jovens com
Transtorno do Espectro Autista (TEA) participam na sessão ordinária desta
tarde de cerimônia alusiva ao Dia Mundial de Conscientização sobre
Autismo, celebrado em 2 de abril. Também foram convidados o secretário
municipal de Saúde, Felippe Machado, a responsável pela gerência de
Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, Cristiane Sola,
representando a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de
Moraes, e representantes de várias entidades que atendem pessoas com o
transtorno.
Na ocasião serão entregues carteiras de identificação fornecidas pelo
Município como forma de facilitar e garantir o atendimento preferencial de
autistas em estabelecimentos comerciais, de serviços e similares, como prevê
a lei nº 12.541/2017, de autoria do vereador Jairo Tamura (PR). De acordo com
a lei, sancionada em julho do ano passado, os estabelecimentos também
devem manter em local visível placas de atendimento prioritário com o símbolo
mundial do Transtorno do Espectro Autista.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) o autismo é uma
condição neurológica permanente e atinge cerca de 1% da população. Só no
Brasil, portanto, há cerca de 2 milhões de autistas.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECER
Permite a adoção de campos de futebol e quadras para a prática esportiva
(PL nº 216/2017) - Os vereadores e vereadora votam nesta tarde pedido de
prorrogação de prazo solicitado pela Companhia Municipal de Trânsito e
Urbanização (CMTU) para análise e parecer ao projeto de lei nº 216/2017, de
iniciativa do vereador Felipe Prochet (PSD), que institui no Município o
Programa “Londrina mais Esportes nos Campos e nas Quadras”. De acordo
com a proposta, os campos de futebol e as quadras poliesportivas poderão ser
adotados por pessoas jurídicas, entidades de assistência social e associações
de moradores ou outras entidades governamentais para que possam promover
a conservação e a ampliação destes espaços públicos.
Em outubro de 2017, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação acolheu
parecer da Assessoria Jurídica e solicitou análise prévia, antes do parecer final,
à Fundação de Esportes de Londrina (FEL), que manifestou-se favoravelmente
à iniciativa. A Comissão de Justiça emitiu voto favorável ao projeto. Acolhendo
parecer técnico, as comissões de Administração, Serviços Públicos e
Fiscalização e de Educação, Cultura e Desporto emitiram parecer prévio
encaminhando o projeto para análise e manifestação da CMTU. Quorum:
maioria simples.
PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Os Pedidos de Informação (PI) 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.
Transporte coletivo urbano (PI nº 58/2018) – A Comissão de Política Urbana
e Meio Ambiente, composta pelos vereadores Pastor Gerson Araújo (PSDB),
Tio Douglas (PTB) e Valdir dos Metalúrgicos (SD), solicita diversas informações
sobre o transporte coletivo urbano, entre elas como têm sido feitos o embarque
e desembarque das pessoas com deficiência nas linhas que não possuem
cobradores; quantas linhas já operam sem cobradores; quais documentos são
exigidos dos estudantes para obtenção do passe livre ou para desconto parcial
da passagem e se ainda existem pontos de ônibus sem cobertura no município,
entre outras informações.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Os vereadores e vereadora discutem na sessão desta tarde a solicitação do
Executivo de prorrogação de prazo para resposta ao seguinte PI:
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.

AGENDA
Quarta-feira, 04/04
8 às 12 horas - A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, composta
pelos vereadores Pastor Gerson Araújo (PSDB), Tio Douglas (PTB) e Valdir
dos Metalúrgicos (SD) visitará as instalações de terminais urbanos do
transporte público para avaliar as condições de infraestrutura dos locais.
19 horas - Audiência pública sobre o tema “Moradia popular e regularização
fundiária”. O debate será coordenado pela Comissão de Direitos Humanos e
Defesa da Cidadania da Câmara e será realizado na sala de sessões, com
transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br.
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