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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (11):
14h30 – Cerimônia de abertura da campanha “Setembro Amarelo” de
prevenção ao suicídio, com participação do coordenador voluntário do Centro
de Valorização da Vida (CVV), Aparecido Carlos Beltrami; do secretário
municipal de Saúde, Felippe Machado; da secretária municipal de Educação,
Maria Tereza Paschoal de Moraes e do representante da Pastoral da
Universidade, Marcos Gleiser Ribeiro. O mês Setembro Amarelo foi criado por
meio da lei nº 12.506/2017, de autoria do vereador Amauri Cardoso (PSDB).
ATENÇÃO JORNALISTAS!
Os vereadores Filipe Barros (PSL), Junior Santos Rosa (PSD), Ailton Nantes
(PP), João Martins (PSL), José Roque Neto (PR), Vilson Bittencourt (PSB) e
Felipe Prochet (PSD) devem solicitar a votação em regime de urgência, nesta
tarde, do projeto de emenda à Lei Orgânica nº 03/2017, que proíbe na rede
municipal de ensino atividades pedagógicas que reproduzam o conceito de
ideologia de gênero adotado no documento denominado Princípios de
Yogyakarta (assim chamado por fazer referência à cidade da Indonésia onde
este documento foi discutido e aprovado, no ano de 2006).
A proposta tramita desde dezembro de 2017 e já foi submetida à análise e
manifestação de diversos órgãos e entidades, recebendo diferentes pareceres.
Submetida à análise da Comissão de Justiça, Legislação e Redação e das
comissões temáticas, a matéria recebeu emenda da Comissão de Direitos
Humanos e Defesa da Cidadania, que atribui à Associação de Pais e Mestres
de cada instituição a responsabilidade de decidir quanto à adoção de
atividades que envolvam a discussão de gênero. A emenda recebeu voto
contrário da Comissão de Justiça, Legislação e Redação nesta segunda-feira
(10), com voto em separado do vereador Vilson Bittencourt (PSB).
A urgência para votação da matéria deverá ser solicitada por sete vereadores e
aprovada com 10 votos favoráveis. Caso isso ocorra, os vereadores deverão
debater e deliberar sobre a emenda nº 1 e o projeto original. O quorum para
aprovação de projetos de emenda à Lei Orgânica é de 13 votos favoráveis.
AGENDA DA SEMANA
Quarta-feira, 12 de setembro

14 horas – A Comissão Especial de Inquérito (CEI) do IPTU que apura
possíveis irregularidades relacionadas ao cancelamento de débitos de tributos
municipais dá sequência às oitivas, com os depoimentos de um contador e do
pai da ex-estagiária da Secretaria Municipal de Fazenda investigada pelo
Ministério Público (MP) na Operação Password. A CEI, formada pelos
vereadores Filipe Barros (PSL), Amauri Cardoso (PSDB) e Jamil Janene (PP),
reúne-se na sala de reuniões da sede do Legislativo.
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 será na sala de sessões da
Câmara, com transmissão online pelo site www.cml.pr.gov.br.
A comissão de Política Urbana e Meio Ambiente é composta pelos vereadores
Gerson Araújo (PSDB), Valdir dos Metalúrgicos (SD) e Jamil Janene. Já a
comissão de Segurança Pública é presidida pelos vereadores Jairo Tamura
(PR), Filipe Barros (PSL) e Péricles Deliberador (PSC).
Quinta-feira, 13 de setembro
9 horas - A Comissão Processante (CP) da Câmara Municipal de Londrina
reúne-se para colher o depoimento pessoal do vereador afastado Mario
Takahashi (PV), que será realizado na sala de reuniões do prédio do
Legislativo, com a presença do vereador Rony Alves (PTB), também afastado
judicialmente das funções legislativas. A CP é presidida pelo vereador José
Roque Neto (PR), tendo como relator João Martins (PSL) e membro o vereador
Vilson Bittencourt (PSB).
Sexta-feira, 14 de setembro
9 horas - A Comissão Especial (CE) que apura as causas dos problemas
enfrentados pelo Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina
(Provopar-Ld) agendou para esta sexta-feira o depoimento de três
funcionários, responsáveis pelo Conselho Fiscal, pela gerência administrativa e
pela tesouraria do Programa. A CE é formada pelos vereadores Vilson
Bittencourt (PSB), Valdir dos Metalúrgicos (SD) e Tio Douglas (PTB) e vai se
reunir na sala de reuniões do prédio da Câmara.
14 horas – O “Abandono de cavalos em vias públicas e a realização de
rodeios clandestinos na cidade” será tema de reunião pública coordenada
pela Comissão dos Direitos e Bem-Estar Animal. Foram convidados
representantes da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), Companhia
Municipal do Trânsito e Urbanização (CMTU) e Guarda Municipal, entre outros.
O debate será realizado na sala de sessões do Legislativo, com transmissão
online pelo site www.cml.pr.gov.br. A comissão é presidida pela vereadora

Daniele Ziober (PP), tendo como vice Amauri Cardoso (PSDB) e Filipe Barros
(PSL) na condição de membros.
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