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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (12/4):
SEGUNDA DISCUSSÃO
Autoriza a implantação de sinalização de trânsito nas estradas rurais do
Município (PL 204/2017) – De autoria dos vereadores Felipe Prochet (PSD) e
Junior Santos Rosa (PSD), o projeto autoriza a Prefeitura a implantar
sinalização de trânsito, com placas de regulamentação, advertência e
indicação, em todas as estradas rurais do Município de Londrina. Nas placas
deverão constar o nome da estrada, sua extensão em quilômetros e as
distâncias até as próximas localidades. De acordo com o projeto, a Secretaria
Municipal de Agricultura e Abastecimento seria a responsável pela aplicação e
fiscalização da lei. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação votou
favoravelmente à tramitação do projeto. As comissões de Administração,
Serviços Públicos e Fiscalização e de Desenvolvimento Econômico emitiram
parecer prévio para manifestação do Conselho Municipal de Desenvolvimento
Rural (CMDR) e da Secretaria Municipal de Agricultura, que posicionaram-se
contrariamente ao projeto. Acolhendo parecer técnico, as comissões de
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização e de Desenvolvimento
Econômico votaram favoravelmente à matéria.
Após a aprovação em primeiro turno os autores apresentaram as emendas nº 1
e nº 2, que alteram a redação dos artigos 5º e 3º, respectivamente, para
garantir que as especificações das placas seguirão a legislação vigente e para
excluir da possibilidade de convênio para utilização do espaço publicitário as
empresas que comercializam produtos derivados do tabaco. A Comissão de
Justiça, Legislação e Redação não acolheu o parecer da assessoria jurídica e
votou favoravelmente às emendas nº 1 e nº 2. Quorum: 10 votos.
PARECERES PRÉVIOS
Torna preferenciais todos os assentos dos ônibus urbanos (PL nº
39/2018) – Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio
da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 39/2018, de
autoria do vereador Tio Douglas (PTB), que torna obrigatória a cessão de
qualquer um dos assentos dos ônibus do transporte coletivo urbano aos idosos,
às gestantes e às pessoas com crianças de colo, com deficiência ou
mobilidade reduzida, com transtorno espectro autista e com limitação
temporária de locomoção. De acordo com a proposta a atual configuração dos
assentos prioritários poderá ser mantida, não sendo necessário estender a
identificação para os demais assentos, porém deverão ser afixadas placas
informativas sobre a prioridade dos assentos, nas partes externa e interna dos

ônibus. De acordo com o autor a lei tem caráter educacional, visando reforçar o
exercício da cidadania e o respeito ao próximo. A proposta não estabelece
punição ou multa aos que não cederem o lugar a passageiros com prioridade,
mas prevê a possibilidade de interferência do cobrador ou do motorista para
que o assento seja desocupado. Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a
Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando a
análise e manifestação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização
(CMTU) sobre a matéria. Quorum: maioria simples.
Obriga a capacitação de professores em noções de primeiros socorros
(PL nº 46/2018) – Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer
prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº
46/2018, de autoria da vereadora Daniele Ziober (sem partido), que institui a
obrigatoriedade de estabelecimentos públicos e privados de ensino infantil e
fundamental capacitarem anualmente seu corpo docente e funcional em
noções básicas de primeiros socorros. O objetivo é que os educadores tenham
condições de identificar e agir preventivamente em situações de emergências e
urgências médicas e possam intervir no socorro imediato dos acidentados até a
chegada do suporte médico especializado. De acordo com o projeto, as
escolas que não obedecerem à lei serão notificadas para o seu cumprimento
em 30 dias. Caso nenhuma providência seja tomada neste período será
aplicada multa de R$ 500,00, valor que será dobrado a cada nova notificação.
A Comissão de Justiça emitiu parecer prévio solicitando a manifestação da
Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Educação.
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.
Licença sanitária para atividades econômicas (PI nº 66/2018) – A vereadora
Daniele Ziober (sem partido) solicita informações sobre as atividades
relacionadas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que
requerem licença sanitária e quantas destas atividades obtiveram licença
sanitária em 2017 e 2018.
Auditorias na Sercomtel (PI nº 67/2018) – A Comissão de Administração,
Serviços Públicos e Fiscalização, composta pelos vereadores Filipe Barros
(PSL), Amauri Cardoso (PSDB) e Valdir dos Metalúrgicos (SD), deseja saber
quantas auditorias (internas e externas) foram realizadas na Sercomtel nos
últimos 10 anos, quais foram as medidas recomendadas e quais delas foram
devidamente adotadas.
Propriedade de espaços esportivos ( PI 68 e 69/2018) - Na sessão desta
tarde a vereadora Daniele Ziober (sem partido) apresenta para análise e
aprovação dos vereadores dois Pedidos de Informação referentes à
propriedade de espaços esportivos. No PI nº 68/2018 a vereadora questiona se

o campo esportivo e o Centro Comunitário localizados na Praça França, no
Jardim Esperança (zona Oeste) pertencem ao Município e de quem é a
responsabilidade pela manutenção e utilização dos locais, entre outras
informações. Já no PI nº 69/2018 a parlamentar requer informações sobre o a
quadra esportiva localizada na rua Afonso Pena, nº 91, no Jardim Hedy,
também na região Oeste da cidade.
INDICAÇÃO
Rondas nas imediações da UTFPR - O vereador Filipe Barros (PSL)
apresenta para aprovação do plenário a Indicação nº 1858/2018, que será
encaminhada ao 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM) solicitando que seja
analisada a possibilidade de incluir, no itinerário da PM, rondas ostensivas nas
imediações da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), como
forma de coibir as situações de drogadição verificadas naquela região da
cidade.
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