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Confira dos destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (21/06):
17 horas – O secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez,
participa da sessão desta tarde para esclarecer dúvidas sobre as horas extras
realizadas por servidores municipais da Secretaria Municipal de Fazenda. O
convite ao secretário foi feito pelo vereador Ailton Nantes (PP) por meio do
Requerimento nº 210/2018.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 (PL nº 58/2018) – Iniciativa do
Executivo, o projeto trata das diretrizes do Município para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária do exercício de 2019, conforme prevê a
Constituição Federal. De acordo com os dados apresentados, o orçamento
total do município projetado para 2019 é de R$ 2.053.458.000,00. O valor é
2,38% menor que o orçamento projetado pela Lei Orçamentária Anual de 2018,
que é de R$ 2.103.625.000,00.
A Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Justiça, Legislação e
Redação, em conjunto com as demais comissões permanentes do Legislativo,
acolheram pareceres da Controladoria da Câmara e da assessoria jurídica e
solicitaram a realização de audiência pública para discussão da proposta,
conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF, Lei nº 10.257/2001),
que aconteceu no dia 4 de junho. Acolhendo o parecer técnico, a Comissão de
Finanças e Orçamento manifestou-se favoravelmente ao projeto. Quorum: 10
votos.
Restringe a comercialização e consumo de bebidas em espaços públicos
(PL nº 276/2017) – Iniciativa do Executivo, o projeto proíbe a comercialização e
o consumo de bebidas alcoólicas em ruas, calçadas, praças e demais
logradouros públicos da cidade, determinando que a venda e a ingestão só
serão permitidas nos casos de eventos realizados pelo poder público ou por
particulares que tenham autorização do órgão competente. Na justificativa, o
autor informa que a proposta atende à Recomendação Administrativa nº 6/2017
da 20ª Promotoria de Justiça.
A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente e a Comissão de
Desenvolvimento Econômico emitiram parecer prévio solicitando manifestação
de 20 entidades, entre sindicatos, associações e conselhos, além da Guarda
Municipal do Município de Londrina; 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM);
Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Assistência Social;
e Grupo de Trabalho (GT) de Trânsito de Londrina. A Comissão de Segurança

Pública, por sua vez, emitiu parecer prévio solicitando manifestação do 5º
Batalhão da Polícia Militar; Secretaria Municipal do Ambiente (Sema);
Secretaria Municipal de Defesa Social; Secretaria Municipal de Fazenda;
Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil); Conselho Municipal de
Políticas para a Juventude (Comjuve); Mitra Arquidiocesana de Londrina;
Conselho de Pastores Evangélicos de Londrina; Professor João Batista
Campos (docente da Universidade Estadual de Londrina) e Associação Médica
de Londrina (AML).
A Comissão de Segurança Pública não acolheu o parecer técnico e votou
favoravelmente ao projeto. As comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e
de Desenvolvimento Econômico solicitaram a manifestação, por meio de
parecer prévio, da Assessoria Técnico-Legislativa e da Assessoria Jurídica
quanto às manifestações externas e, em especial, à legalidade da sugestão de
substitutivo indicado pelo Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja
(Sindicerv), com voto em separado do vereador Felipe Prochet (PSD). Os
vereadores rejeitaram o parecer prévio das comissões de Política Urbana e
Meio Ambiente e de Desenvolvimento Econômico.
A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente votou favoravelmente ao
projeto, com voto em separado do vereador Valdir dos Metalúrgicos (SD). A
Comissão de Desenvolvimento Econômico manifestou-se favoravelmente à
matéria, apresentando o substitutivo nº 1, que estabelece, entre outras
mudanças, a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos
apenas após as 22 horas e também a proibição deste tipo de consumo, em
qualquer horário, no raio de 100 metros de estabelecimentos de educação
infantil, ensino fundamental e médio. O substitutivo também define a
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Secretaria Municipal
de Fazenda, Vigilância Sanitária e Guarda Municipal como responsáveis pela
fiscalização, acrescentando artigos e parágrafos relativos às multas, à sua
destinação para a Secretaria Municipal de Educação e à possibilidade de
inserção do nome do infrator junto aos órgãos de proteção ao crédito, ao final
do prazo amigável para o pagamento.
Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e
Redação votou favoravelmente ao projeto, apresentando a emenda nº 1 ao
substitutivo, que altera o texto do artigo 4º para definir que o Executivo terá o
papel de fiscalizar a lei. Quorum: 10 votos.
Institui a Festa do Milho no calendário oficial do Município (PL nº
278/2017) – Iniciativa do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB), o projeto
institui no Calendário de Comemorações Oficiais do Município a Festa do
Milho, realizada anualmente no início do mês de fevereiro no distrito de
Paiquerê. A proposta autoriza o Executivo a incentivar, cooperar e divulgar a
festividade, que encontra-se na 15ª edição, como roteiro temático turístico e
gastronômico do Município. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação
votou favoravelmente à proposta, apresentando a emenda nº 1, que altera a
redação do artigo segundo do projeto para torná-lo autorizativo. Acolhendo os
pareceres técnicos, as comissões de Desenvolvimento Econômico e de

Educação, Cultura e Desporto votaram favoravelmente ao projeto, com a
emenda nº 1.
O autor apresentou o substitutivo nº 1, que passa a instituir no calendário
municipal o Programa de Festas Rurais Típicas. A Comissão de Justiça,
Legislação e Redação apresentou a emenda nº 2 ao substitutivo nº 1, que
suprime do texto os artigos 3º, 4º, 5º e 6º. Quorum: maioria simples.
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Londrina (PL nº 28/2018) – De autoria do vereador Vilson
Bittencourt (PSB), o projeto declara de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Londrina (Adecol), entidade sem fins
lucrativos que tem por objetivo a defesa dos direitos sociais e a melhoria da
qualidade de vida de seus associados e da população em geral. O título de
utilidade pública é importante para que a entidade possa atender às suas
finalidades estatutárias e firmar convênios com órgãos públicos. Acolhendo
pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de
Direitos Humanos e Defesa da Cidadania votaram favoravelmente ao projeto.
Quorum: maioria simples.
Inclui no calendário oficial a Semana da Conscientização sobre a Dislexia
(PL nº 67/2018) – De autoria do vereador Amauri Cardoso (PSDB), o projeto
inclui no Calendário de Comemorações Oficiais do Município a Semana de
Conscientização sobre a Dislexia, a ser realizada anualmente no mês de
novembro, na semana que caia no dia 16, Dia Nacional de Atenção à Dislexia.
O objetivo da Semana é sensibilizar a sociedade para que compreenda e apoie
as pessoas com a doença, conscientizando sobre a importância do diagnóstico
precoce, por meio de palestras , fóruns e informativos.. A dislexia é
considerada um transtorno específico de aprendizagem de origem
neurobiológica, que se caracteriza pela dificuldade no reconhecimento da
palavra, na habilidade de decodificação e em soletração. O transtorno pode ter
níveis variados, de leve a severo. De acordo com a justificativa do projeto, a
falta de identificação precoce pode levar a criança a fracassos contínuos na
escola. As comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Educação, Cultura
e Desporto e de Seguridade Social manifestaram-se favoravelmente à matéria.
Quorum: maioria simples.
Denomina Prefeito Doutor Wilson Moreira o prédio da Prefeitura (PL nº
47/2018) – Iniciativa do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB), o projeto
denomina Prefeito Doutor Wilson Moreira o prédio da Prefeitura Municipal de
Londrina. O homenageado era engenheiro e foi prefeito de Londrina entre os
anos de 1983 e 1988. Natural de Uberaba (MG), Moreira ficou conhecido pelas
muitas obras que implantou na cidade e pela austeridade nos gastos do
dinheiro público. Casado com Guimoar Accorsi Rodrigues Moreira, com quem
teve quatro filhos. Faleceu em fevereiro de 2008, aos 84 anos. A Comissão de
Justiça, Legislação e Redação não acolheu o parecer da assessoria jurídica e
manifestou-se favoravelmente ao projeto, com voto em separado do vereador
Guilherme Blinati (PP). A Comissão de Educação, Cultura e Desporto
manifestou-se favoravelmente à proposta. Quorum maioria simples.

SEGUNDA DISCUSSÃO
Institui o processo eletrônico na rotina do Legislativo (projeto de
resolução nº 1/2018) – De autoria da Mesa Executiva, o projeto de resolução
institui o registro, visualização, tramitação e controle em meio eletrônico das
matérias legislativas e administrativas na Câmara. De acordo com a matéria
todos os atos passarão a ser assinados eletronicamente, de forma a permitir
identificar o usuário responsável. Após a implantação do processo eletrônico só
será permitida a tramitação física (papel) de procedimentos administrativos e
legislativos já iniciados anteriormente. A conversão para o meio eletrônico
ficará a critério da Presidência. O objetivo, segundo a justificativa apresentada
no projeto, é modernizar os trabalhos do Legislativo Londrinense. Acolhendo
parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação
emitiu voto favorável à tramitação da matéria. Da mesma forma, a Comissão de
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização manifestou-se favoravelmente
ao projeto. Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas.
Quorum: 10 votos.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Institui a Carteira de Identidade Funcional dos Vereadores (projeto de
resolução nº 3/2018) – De autoria da Mesa Executiva, o projeto de resolução
(PR) institui na Câmara Municipal de Londrina a Carteira Funcional dos
Vereadores, que servirá de documento civil de identificação para utilização dos
parlamentares quando em missão institucional.De acordo com a proposta, o
documento terá validade em todo o território nacional, exclusivamente durante
o exercício dos respectivos mandatos, sendo obrigatória sua devolução ao
término deste período. Acolhendo parecer jurídico, a Comissão de Justiça,
Legislação e Redação votou favoravelmente à matéria. Quorum: 10 votos.
PARECERES PRÉVIOS
Obriga a adoção de carrinhos de compra adaptados a pessoas com
deficiência e com autismo (PL nº 71/2018) - Os vereadores e vereadora
analisam nesta tarde o parecer prévio das comissões de Direitos Humanos e
Defesa da Cidadania e de Desenvolvimento Econômico ao projeto de lei nº
71/2018, do vereador Jairo Tamura (PR), que obriga a adoção de 2% da
totalidade de carrinhos de compras adaptados em supermercados e outros
estabelecimentos para pessoas com deficiência e aquelas diagnosticadas com
Transtorno do Espectro Autista. A comissão solicita a manifestação de várias
entidades, entre elas a Associação Paranaense de Supermercados (Apras) e
Sindicato do Comércio Varejista (Sincoval). Quorum: maioria simples.
Transfere a competência de aprovação de loteamentos ao IPPUL (PL nº
80/2018) - Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio
da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 80/2018, de
autoria do Executivo, que transfere da Secretaria Municipal de Obras e
Pavimentação ao Instituo de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina
(IPPUL) a competência para aprovação de loteamentos urbanos. A Comissão
de Justiça solicita a manifestação da Secretaria de Gestão Pública e da
Procuradoria Geral do Município. Quorum: maioria simples.

Institui o Programa de Educação, Aproveitamento, Segurança Alimentar e
Nutricional (PL nº 93/2018) - Os vereadores e vereadora também analisam
nesta tarde o parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao
projeto de lei nº 93/2018, do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB), que
institui o Programa de Educação, Aproveitamento, Segurança Alimentar e
Nutricional (Educanutre) na grade curricular da rede municipal de ensino. A
comissão emitiu parecer prévio solicitando a manifestação da Secretaria
Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação. Quorum: maioria
simples.
Garante vagas para irmãos na mesma escola (PL nº 94/2018) - Os
vereadores e vereadora analisam ainda nesta tarde o parecer prévio da
Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 94/2018, de
autoria do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB), que garante vagas para
irmãos no mesmo estabelecimento de ensino público do Município. A comissão
emitiu parecer prévio solicitando a manifestação da Secretaria Municipal de
Educação e 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.
Rede de esgoto no Jardim Maringá (PI 121/2018) – O vereador Ailton Nantes
(PP) solicita informações sobre implantação da rede de esgoto no Jardim
Maringá por meio do contrato da Prefeitura com a Companhia de Saneamento
do Paraná (Sanepar) ou com recursos do próprio Município.
Contrato com a empresa “Viajo Transportes” ( PI 122 e 123/2018) vereador Vilson Bittencourt (PSB) solicita cópia do contrato de prestação de
serviços com a empresa “Viajo Transportes” responsável pelo transporte
escolar no Município de Londrina, como também do Termo de Referência e das
planilhas de custos referentes aos serviços.
Taxa de lucro do transporte coletivo (PI 124/2018) – O vereador Valdir dos
Metalúrgicos solicita informações sobre a existência de Ações Judiciais
propostas pelo Município que tratam da retirada da Taxa de Lucro da Tarifa do
Transporte Coletivo.
Informações sobre o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos
(PI 126/2018) – O vereador Amauri Cardoso (PSDB) solicita informações e
cópias das impugnações aos editais do Fundo Especial de Incentivo a Projetos
Esportivos (FEIPE), bem a como a relação de projetos esportivos sociais além
de esclarecimentos sobre a fiscalização destas atividades.
AGENDA
Sexta-feira, 22 de junho

14 horas – Reunião pública coordenada pelas comissões de Segurança
Pública e de Educação, Cultura e Desporto para tratar dos problemas
relacionados à venda de drogas no entorno das escolas. A discussão será
realizada na sala de sessões do Legislativo, com transmissão online pelo site
www.cml.pr.gov.br.
20 horas - Sessão solene para entrega da Medalha Ouro Verde ao Sindicato
Rural de Londrina, por iniciativa do vereador Ailton Nantes (PP). O evento será
realizado na sala de sessões com transmissão online por meio do site
www.cml.pr.gov.br.
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