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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (3):
REDAÇÃO FINAL
Institui a Política Pública Municipal de Segurança Alimentar (PL nº
26/2018) – Iniciativa do Executivo Municipal, o projeto altera a legislação
municipal para instituir a Política Pública Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional do Município de Londrina (PPMSAN-LD) e criar os componentes
locais do Sistema Nacional no Município. De acordo com análise da Assessoria
Técnico-Legislativa, a proposta é proveniente de um recente trabalho de
revisão realizado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento e membros indicados da Comissão Provisória do Conselho
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Londrina (CONSEA-LD),
com objetivo de promover a melhoria e adequação dessa política pública às
legislações estaduais e federais e ainda atender as recomendações da
Secretaria da Agricultura do Paraná e do Ministério Público do Paraná. A
proposta recebeu pareceres favoráveis de todas as comissões da Casa. Não
houve apresentação de emendas dentro do prazo regimental. Quorum: maioria
simples.
PEDIDO 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.
Crianças em situação de miséria (PI nº 85/2018) - A Comissão de Defesa
dos Direitos do Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude,
composta pelos vereadores Junior Santos Rosa (PSD), Tio Douglas (PTB) e
Pastor Gerson Araújo (PSDB), questiona se há informações sobre o número de
crianças e adolescentes em situação de miséria no Município e se existem
projetos para atender esta demanda.
INDICAÇÕES
Delegacia de Crimes Rurais - Os vereadores Junior Santos Rosa (PSD), Jairo
Tamura (PR), Felipe Prochet (PSD), Péricles Deliberador (PSC) e Filipe Barros
(PSL) apresentam para aprovação do plenário a Indicação nº 2144/2018, que
será encaminhada ao Governo do Estado e à Secretaria de Segurança Pública
do Estado do Paraná solicitando estudos de viabilidade para implantação da
Delegacia Especializada em Crimes Rurais e Abigeato (furto de animais para
abate) na região de Londrina.

Riscos do fumo na gravidez – O vereador João Martins (PSL) apresenta para
aprovação do plenário a Indicação nº 2145/2018, que será encaminhada ao
prefeito Marcelo Belinati (PP) solicitando que seja enviado ao Legislativo
projeto de lei instituindo no Município campanha educativa de conscientização
sobre os riscos do uso de cigarro, tabaco e outros produtos fumígeros durante
o período de gestação e amamentação.
Paralisação das obras no Residencial Alegro Villagio – A Comissão de
Direitos Humanos e Defesa da Cidadania, composta pelos vereadores Vilson
Bittencourt (PSB), Estevão da Zona Sul (sem partido) e Valdir dos Metalúrgicos
(SD) apresenta para aprovação do plenário as Indicações nº 2156/2018, nº
2157/2018, nº 2158/2018 e nº 2159/2018 que serão encaminhadas,
respectivamente, à superintendência regional da Caixa Econômica Federal
(CEF), ao Ministério Público Federal e ao Ministério das Cidades e à Prefeitura
de Londrina solicitando providências em relação à paralisação das obras do
Residencial Alegro Villagio, no Conjunto Habitacional Jamile Dequech, na zona
Sul de Londrina.
À Caixa os vereadores requerem a contratação de serviço de segurança para o
empreendimento e a retomada e conclusão das obras. Ao Ministério Público
Federal e ao Ministério das Cidades a Comissão solicita investigação das
causas e punição dos responsáveis pela paralisação, que vem causando
visível prejuízo aos cofres públicos e ao direito da população à moradia digna.
À Prefeitura, por meio da Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD) e
da Secretaria de Defesa Social os vereadores requerem a designação de
equipes da Guarda Municipal para patrulhamento do local e gestão junto aos
órgãos competentes para urgente retomada e conclusão das obras.
AGENDA
Sexta-feira, 04/05
9 horas – Prosseguem nesta sexta-feira as visitas dos vereadores que
compõem a Comissão de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização,
acompanhados dos integrantes das comissões de Desenvolvimento Econômico
e de Política Urbana e Meio Ambiente, aos pontos das regiões Leste e Sul com
alta incidência de alagamentos. Serão visitadas a avenida Dez de Dezembro,
no trecho entre o Centro Cultural Kaingang e a avenida Europa; a rua Tadao
Ohira; a rua Joaquim de Matos Barreto, entre a rotatória da avenida Maringá e
rua Faria Lima; a rua Faria Lima com rua Bento Munhoz da Rocha e a rua Faria
Lima, esquina com rua Guilherme Farel. As visitas serão acompanhadas por
representantes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
(COMPDEC- Londrina).
20 horas – Sessão solene de entrega do Título de Cidadão Honorário de
Londrina ao jogador do Londrina Esporte Clube Germano Borovicz Cardoso
Schweger. A honraria é uma iniciativa do vereador Jamil Janene (PP),
concedida por meio da lei nº 12.594/2017, sancionada pelo prefeito Marcelo
Belinati (PP). A cerimônia será realizada na sala de sessões do Legislativo,
com transmissão online pelo site www.cml.pr.gov.br.

Segunda-feira, 07/05
19 horas – A Comissão de Justiça, Legislação e Redação coordena audiência
pública para debater o projeto de lei nº 275/2017, de autoria do Executivo, que
altera o distanciamento mínimo para a instalação de postos de combustíveis no
município. O debate será realizado na sala de sessões com transmissão online
por meio do site www.cml.pr.gob.br.
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