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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (29):
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Altera as regras para instalação de postos de combustíveis (PL nº
275/2017) - Os vereadores e vereadora votam nesta tarde requerimento da
Comissão de Justiça, Legislação e Redação indicando a realização de
audiência pública para debater o projeto de lei nº 275/2017, de autoria do
Executivo, que propõe alterações nas leis municipais nº 11.468/2011 (Código
de Posturas do Município) e nº 11.381/2011 (Código de Obras e Edificações do
Município) e muda as regras para instalação de postos de revenda de
combustíveis na cidade. Entre as alterações propostas está o distanciamento
mínimo exigido entre estes estabelecimentos, que passa a ser de 500 metros,
eliminando assim o conflito de parâmetros hoje existente nas leis municipais. O
projeto ainda prevê que as distâncias sejam remetidas à Norma de
Procedimento Técnico nº 25 do Corpo de Bombeiros, no que se refere à
segurança, e à Resolução nº 32/2016 da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, no que se refere ao meio ambiente.
De acordo com a justificativa anexada ao projeto, a proposta baseia-se em
solução apresentada pela Comissão Permanente de Revisão e
Desburocratização de Processos e Procedimentos Administrativos do
Município. A Comissão de Justiça acolheu parecer jurídico e emitiu parecer
favorável à tramitação do projeto. Quorum para aprovação da audiência
pública: 10 votos.
PRAZO PARA EMENDAS
Cria espaços reservados para veículos de ambulantes (PL nº 78/2016) - O
presidente em exercício da Câmara, vereador Ailton Nantes (PP), deverá
anunciar o prazo de sete dias úteis para apresentação de emendas ao projeto
nº 78/2016, de autoria do vereador Roberto Fú (PDT), que propõe alteração no
Código de Posturas do Município (lei nº 11.468/2011) para estabelecer a
responsabilidade por parte da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização
(CMTU) de delimitar e demarcar os espaços utilizados por veículos ou trailers
de ambulantes. O autor justifica que estes comerciantes enfrentam dificuldades
com a ocupação, por outros veículos, das vagas utilizadas por eles para
trabalharem.
A Comissão de Justiça emitiu parecer prévio solicitando manifestação da
CMTU sobre a proposta, com o objetivo de esclarecer se a alteração no Código
de Posturas criaria nova atribuição ao órgão. Em resposta enviada ao

Legislativo em março do ano passado a Companhia mostrou-se favorável à
proposta. A Comissão de Justiça votou favoravelmente ao projeto,
apresentando o substitutivo nº 1, que prevê a inclusão de um parágrafo na lei
que cria multa de R$ 130,00 aos proprietários de veículos estacionados nos
locais reservados aos ambulantes. A Comissão de Política Urbana e Meio
Ambiente acolheu o parecer técnico e manifestou-se favoravelmente ao projeto
na forma do substitutivo.
REDAÇÃO FINAL
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.
A proposta dos vereadores 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 matéria foi aprovada com a emenda nº 1, apresentada
pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que altera a redação do
projeto para torná-lo autorizativo. Quorum: maioria simples.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Confere ao Município o Título de “Cidade Genial” (PL nº4/2018) - Iniciativa
do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB), o projeto reconhece e confere ao
Município o Título de “Cidade Genial”. Na Justificativa, o autor lembra que a
cidade conta com 1,2 mil empresas do setor de Tecnologia da Informação (TI)
e gera 14 mil empregos no setor. Além disso, são 17 instituições de ensino
superior com 50 mil alunos matriculados, 19 escolas técnicas e formação
contínua de mão de obra qualificada. O vereador argumenta ainda que
Londrina foi escolhida entre mais de 5 mil municípios brasileiros para sediar o
Instituto Senai de Tecnologia, voltado para a área de TI, e que possui uma
empresa local de telefonia e telecomunicações considerada uma das melhores
do Pais, por onde passam todas as operações de internet da região Sul.
Acolhendo os pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e
Redação e de Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente
ao projeto. Quorum: maioria simples.
DISCUSSÃO ÚNICA

Denomina Praça Nilda Trindade Deggau área pública na zona Leste (PL nº
299/2017) – De autoria do vereador Ailton Nantes (PP), o projeto denomina
Praça Nilda Trindade Deggau área pública para esse fim com 3.255,53 metros
quadrados localizada na confluência das ruas Benevenuto Massoni, Maria da
Conceição Gomes e Jacyr Boechat, no Residencial Terra Roxa (zona Leste). A
homenageada nasceu em 1928, na cidade de Meguelópolis (SP) e na
juventude foi morar em São Paulo para estudar canto e piano. Tornou-se
professora e atuou no Exército da Salvação, atendendo mães solteiras e seus
filhos. Paralelamente, atuou como solista em corais do Rio de Janeiro e São
Paulo. Em meados de 1954 mudou-se para Londrina para ajudar a família,
após a morte do pai. Aqui foi docente do Instituto e Seminário Bíblico de
Londrina (ISBL) e atuou voluntariamente na Igreja Metodista como professora e
regente de coral. Em 1967, percebendo a difícil situação enfrentada pelas
jovens mães solteiras, fundou o Lar Esperança. Em 1973 o projeto foi
ampliado, com a inauguração de uma creche. Nilda Neggau esteve à frente da
instituição por 25 anos, vindo a falecer em junho de 2012, aos 84 anos.
Acolhendo pareceres jurídico e técnico, as comissões de Justiça, Legislação e
Redação e de Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente
ao projeto. Quorum: maioria simples.
Denomina Rua Santo Marin via pública na zona Norte (PL nº 15/2018) – De
autoria do vereador Jairo Tamura (PR), o projeto denomina Rua Santo Marin a
atual Rua Projetada 5 do Jardim Verona (zona Norte). Nascido em Londrina no
ano de 1944, o homenageado quando jovem morou em Ibiporã, onde trabalhou
como sonoplasta em rádio da cidade. De volta a Londrina, casou-se com Maria
Helena Souza Marin, com quem teve três filhos e adotou outros dois. Durante
anos trabalhou como embarcador de café. Faleceu em fevereiro de 2016, aos
71 anos. Acolhendo pareceres jurídico e técnico, as comissões de Justiça,
Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se
favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria simples.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Institui o regulamento das avaliações de estágio probatório dos
servidores efetivos da Câmara (PR nº 3/2017) – Iniciativa da Mesa
Executiva, o projeto de resolução institui o regulamento das avaliações de
estágio probatório dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Londrina. A
proposta atende a mudanças constitucionais, prevendo que o prazo necessário
para a aquisição de estabilidade do servidor aprovado em concurso público da
Câmara será de três anos, além de estabelecer a avaliação especial de
desempenho, realizada por comissão instituída para esse fim.
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação acolheu parecer da assessoria
jurídica e manifestou-se favoravelmente à proposta, apresentando o
substitutivo nº 1, com alterações na redação do texto. A Comissão de
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização emitiu parecer prévio
solicitando a manifestação do Departamento de Recursos Humanos e da
Comissão de Gestão de Pessoas do Legislativo. Por meio de parecer conjunto,
foi sugerido que a Mesa Executiva apresentasse novo substitutivo à matéria.
Acolhendo pareceres jurídico e técnico, as comissões de Justiça, Legislação e

Redação e de Administração, Serviços Públicos e Administração manifestaramse favoravelmente ao projeto, na forma do substitutivo nº 2. Quorum: 10 votos.
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 de imóveis na zona Sul (PI nº 56/2018) – O vereador Estevão
da Zona Sul (sem partido) solicita informações sobre imóveis localizados nos
jardins Pérola, Franciscato e Itapoã, todos na zona Sul do Município. O
parlamentar deseja saber se são de propriedade do Município e se existe
projeto para utilização dos referidos imóveis.
Propriedade de lotes na Gleba Patrimônio Londrina (PI nº 57/2018) – O
vereador Tio Douglas (PTB) requer informações sobre as denominações e a
propriedade dos lotes 111 e 113 da Gleba Patrimônio Londrina (Rua Pedro
Rufino) na região Sul do Município. Entre outros questionamentos, o vereador
ainda quer saber se existe possibilidade de desapropriação de parte deste lote,
hoje utilizado como rua pelos moradores.
AGENDA
Quarta-feira, 04/04
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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