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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (14):
17 horas – A convite do vereador Vilson Bittencourt (PSB), o comandante do
1º Subgrupamento dos Bombeiros (SGB) de Londrina, tenente Olesh
Iwanowytsch Kadlubitshkyi Kindra participa da sessão desta tarde para falar
sobre o funcionamento da Norma Regulamentadora nº 23 (NR 23), que dispõe
sobre a proteção contra incêndios. A abordagem do tema em sessão ordinária
está prevista na lei nº 12.658/2018, que instituiu no calendário de
comemorações oficiais do Município o Agosto Cinza - Mês de Prevenção e
Combate a Incêndios. O convite foi feito por meio do requerimento nº 297/2018.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Altera as regras para instalação de postos de combustíveis (PL nº
275/2017) – De autoria do Executivo, o projeto de lei nº 275/2017 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),
mudando 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 será reduzido de 1.500 metros para 500
metros. 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, além de requerer o debate da matéria em
audiência pública, que foi realizada no dia 7 de maio. Acolhendo parecer
técnico, a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente votou favoravelmente
ao projeto. Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas.
Quorum: 13 votos.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Cede área em permissão de uso à Associação dos Deficientes Visuais de
Londrina e Região - Adevilon (PL nº 72/2018) – Iniciativa do Executivo, o
projeto desafeta área de 668,04 metros quadrados no Parque Residencial
Joaquim Pizza, na zona Sul de Londrina, e a cede em permissão de uso à
Associação dos Deficientes Visuais de Londrina e Região (Adevilon), para que
seja instalada a sede social no local. De acordo com o projeto, as obras de

construção deverão ser iniciadas no prazo máximo de 12 meses a partir da
publicação da lei. A área já foi cedida anteriormente à entidade, por meio da lei
nº 12.268/2015, porém não foi possível que a sede fosse edificada no prazo
estipulado e o imóvel retornou à posse e domínio do Município. As comissões
de Justiça, Legislação e Redação; de Política Urbana e Meio Ambiente e de
Finanças e Orçamento manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o
prazo regimental, não houve apresentação de emendas. Quorum: 13 votos.
Declara de utilidade pública a Associação Michael Donizete Martins dos
Santos - Amimarsan (PL nº 85/2018) – De autoria dos vereadores Péricles
Deliberador (PSC) e Roberto Fú (PDT), o projeto declara de utilidade pública a
Associação Michael Donizete Martins dos Santos (Amimarsan), entidade sem
fins lucrativos que tem como principal finalidade o acolhimento de crianças e
adolescentes residentes no jardim União da Vitória (zona Sul) que estejam em
conflito com a lei. A iniciativa tem por objetivo proporcionar o acesso aos
direitos infanto-juvenis, ao convívio e à reabilitação social e integração à vida
comunitária e ao mercado de trabalho. 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; de Defesa dos Direitos do Nascituro, da
Criança, do Adolescente e da Juventude; e da Educação, Cultura e Desporto
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não
houve apresentação de emendas. 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.
Praças e campos esportivos (PI nº 155/2018) – O vereador Jairo Tamura
(PR) solicita informações sobre o número de praças e campos esportivos
existentes em Londrina, sua localização e a responsabilidade pelos mesmos.
Propriedade de imóvel do Conselho Tutelar (PI nº 156/2018) – A vereadora
Daniele Ziober (PP) questiona se o imóvel utilizado pelos Conselhos Tutelares
Norte A e Oeste, na rua dos Pintores, 63, na zona Norte de Londrina, pertence
ao Município e se existe cronograma de mudança de endereço.
AGENDA
Quarta-feira, 15 de agosto
9 horas – O vereador Vilson Bittencourt (PSB) coordena reunião pública para
discutir as atuais condições do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU)
“Padre Carmelo Bezzina”, localizado na rua Angelo Gaiotto, esquina com rua
Jacarandá, no jardim Santa Rita I, na zona Oeste de Londrina. Foram
convidados representantes de diversos órgãos da Administração municipal,
Ministério Público, Movimento Nacional de Direitos Humanos do Paraná,
Observatório de Gestão Pública de Londrina, 4ª Companhia Independente da

Polícia Militar do Paraná, Grupo Gestor do CEU e lideranças locais. O encontro
será realizado na sala de sessões do prédio do Legislativo.
Quinta-feira, 16 de agosto
9 horas – Composta pelos vereadores Vilson Bittencourt (PSB), Estevão da
Zona Sul (sem partido) e Valdir dos Metalúrgicos (SD), a Comissão de Direitos
Humanos e Defesa da Cidadania retorna nesta quinta-feira (16) ao conjunto
Jamile Dequech, na zona Sul da cidade, para visitar as obras paralisadas do
Residencial Alegro Villagio e conferir a presença de vigilantes no local contratados pela Caixa Econômica Federal – para impedir a depredação do
empreendimento.
Sexta-feira, 17 de agosto
14 horas – O tema “Perspectivas de Transporte Público e Plano de Mobilidade
Urbana” será discutido durante reunião pública coordenada pelas comissões de
Política Urbana e Meio Ambiente e de Desenvolvimento Econômico, na sala de
sessões do Legislativo. Entre os convidados para o debate estão
representantes do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina
(IPPUL), Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU),
Observatório de Gestão Pública, cursos de Arquitetura e Urbanismo das
universidades locais, Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano
de Passageiros (Metrolon/Sinttrol), Associação Comercial e Industrial de
Londrina (Acil), Associação dos Deficientes Físicos de Londrina e
Confederação Brasileira de Ciclismo, entre outros. O evento contará com
transmissão online por meio do site ww.cml.pr.gov.br.
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