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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (6):
14h30 – A cônsul-geral da China em São Paulo, Chen Peijie, participa da
sessão desta tarde para falar sobre os trabalhos realizados pelo Consulado
Geral da China e as relações comerciais e de amizade com o Brasil. O convite
foi feito pelo vereador Jairo Tamura (PR) por meio do requerimento nº
324/2018.
PARECER PRÉVIO
Permite a poda ornamental para determinadas espécies (PL 143/2018) - Os
vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da Comissão de
Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 143/2018, que altera a
redação do artigo 52 do Plano Diretor de Arborização do Município (lei nº
11.996/2013) para permitir a poda de topiaria (poda ornamental), desde que
mediante autorização da Secretaria Municipal do Ambiente. A proposta
também prevê que a técnica poderá ser utilizada apenas nas espécies que
aceitam este tipo de poda e que um laudo técnico ateste que a planta não será
prejudicada. O autor argumenta na justificativa do projeto que é bastante
significativo o número de autuações recebidas por munícipes que
desconhecem a proibição deste tipo de poda pela atual legislação. A Comissão
de Justiça emitiu parecer prévio solicitando a manifestação da Secretaria
Municipal do Ambiente (Sema). Quorum: maioria simples.
REDAÇÃO FINAL
Restringe a participação em conselhos municipais (PE nº 01/2018) –
Iniciativa do Executivo, o projeto de emenda altera o artigo 59-A da Lei
Orgânica do Município (LOM) para proibir a participação em conselhos
municipais de profissionais que atuem direta ou indiretamente em suas
atividades particulares, nos processos municipais de licenciamento, análise e
aprovação administrativa afetos às atividades do conselho. Na justificativa, o
autor informa que o objetivo é ampliar os efeitos da moralidade administrativa,
restringindo a participação nos conselhos de membros que possam ter
interesses pessoais nos encaminhamentos por eles formulados.
O Executivo ressalta ainda que, no documento em que disciplina a
regulamentação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), o Ministério das
Cidades deixa claro o impedimento de análise por profissionais que tenham
participado do processo de elaboração deste documento, ainda que por suas
empresas, em benefício da idoneidade do processo de análise e aprovação. O
projeto foi aprovado na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Justiça, Legislação e Redação, que altera a redação do texto,

acrescentando o parágrafo 7º ao artigo 64 da Lei Orgânica (específico dos
conselhos), para expressar a proibição. Quorum: maioria simples.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Institui no calendário oficial o Dia Contra o Trabalho Infantil (PL nº
103/2018) – De autoria do vereador Tio Douglas (PTB), o projeto institui no
calendário de Comemorações Oficiais do Município o Dia Contra o Trabalho
Infantil, a ser realizado anualmente no dia 12 de junho. O autor justifica que a
exploração de crianças e adolescentes, principalmente nas famílias mais
numerosas, tende a se agravar com a crise econômica, e que na maioria das
vezes a população só toma conhecimento deste tipo de crime quando as
vítimas precisam de atendimento hospitalar. Acolhendo pareceres técnicos, as
comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Defesa dos Direitos do
Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude; e de Educação, Cultura
e Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria
simples.
Declara de utilidade pública a Associação Cultural Espaço Thalita Cumi –
Acethac (PL nº 115/2018) – De autoria do vereador Roberto Fú (PDT), o
projeto declara de utilidade pública a Associação Cultural Espaço Thalita Cumi
(Acethac), entidade sem fins lucrativos com sede no jardim Monte Carlo, na
zona Leste de Londrina, que tem como finalidade promover o desenvolvimento
social e a cidadania por meio de atividades ligadas à cultura e às artes. O título
de utilidade pública é importante para que a associação possa atender às suas
finalidades estatutárias e firmar convênios com órgãos públicos. As comissões
de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria simples.
DISCUSSÃO ÚNICA
Denomina rua José Luciano Barbosa via pública no jardim Shekinah (PL
nº 110/2018) – De autoria do vereador Felipe Prochet (PSD), o projeto
denomina rua José Luciano Barbosa a atual Rua Projetada “B”, localizada no
jardim Shekinah, na zona Norte de Londrina. A via se inicia na confluência com
a Rua Projetada “A” e termina na confluência com a rua José Maria Martins
Pereira. Natural de Siqueira Campos (PR), o homenageado trabalhou a vida
inteira como motorista de ônibus e caminhão. Orgulhava-se de ter sido o
escolhido pela Viação Garcia para dirigir o primeiro ônibus articulado da
América Latina. Foi casado por 56 anos com Aparecida de Lima Barbosa, com
quem teve quatro filhos. Faleceu em setembro de 2017, aos 75 anos. As
comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, Cultura e
Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria
simples.
Denomina rua Schirley Flausino Gomes via pública no jardim Buriti (PL nº
119/2018) – De autoria do vereador Felipe Prochet (PSD), o projeto denomina
Schirley Flausino Gomes a atual Rua “9” do loteamento jardim Buriti, na zona
Sul de Londrina. A homenageada nasceu em Sertanópolis em 1964 e mudouse para Londrina com os familiares aos quatro anos de idade. Durante 23 anos
trabalhou como auxiliar na Clínica Odontológica do cirurgião dentista Ênio
Paulo Santos Distefano. Casada com Edson Roberto Costa, faleceu aos 53

anos, em janeiro de 2018, deixando uma filha. Acolhendo pareceres técnicos,
as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, Cultura e
Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria
simples.
Denomina rua Francisco Pereira de Araujo via pública no jardim Buriti (PL
nº 122/2018) – De autoria do vereador Estevão da Zona Sul (sem partido), o
projeto denomina Francisco Pereira de Araujo a atual rua “13” do loteamento
jardim Buriti (zona Sul). Nascido em Baturité (CE) em 1925, o homenageado
chegou a Londrina em 1954 e começou a trabalhar na colheita de café no
Distrito de Maravilha. Trabalhou na zona rural até 1974, quando mudou-se com
a esposa, Maria Anchieta de Matos Araujo, e os 13 filhos para o recém-fundado
bairro São Lourenço. Ali montou o Supermercado Montimó, e mais tarde um
depósito, uma farmácia, um armarinho e outros estabelecimentos de mesmo
nome. Faleceu em outubro de 1996, aos 71 anos. As comissões de Justiça,
Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se
favoravelmente ao projeto. 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.
Alargamento da avenida Duque de Caxias (PI nº 168/2018) – O vereador
Junior Santos Rosa (PSD) deseja saber se há projeto para o alargamento da
avenida Duque de Caxias, a partir da BR-369 e, em caso positivo, qual a
previsão para o início do processo de desapropriação dos imóveis ali
existentes, entre outras informações.
AGENDA
Quarta-feira, 12 de setembro
14 horas – As comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de Segurança
Pública realizam a 2ª reunião pública para debater o tema “Segurança nos
Cemitérios Públicos de Londrina”, com a participação de representantes da
Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) e
Sercomtel Iluminação, que deverão apresentar o cronograma das obras já
realizadas e aquelas a serem executadas, conforme deliberação de reunião
anterior, realizada no dia 13 de julho. O encontro da próxima quarta-feira será
na sala de sessões da Câmara, com transmissão online pelo site
www.cml.pr.gov.br.
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