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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (4):
17 horas – O secretário municipal do Ambiente, Gilmar Domingues Pereira,
participa da sessão desta tarde para apresentar o projeto arquitetônico do
Centro de Bem Estar Animal e da Unidade de Vigilância em Zoonoses. O
convite foi feito pela vereadora Daniele Ziober (PP) por meio do requerimento
nº 387/2018.
REDAÇÃO FINAL
Revoga integralmente leis municipais (PL 77/2018) – Iniciativa dos
vereadores Filipe Barros (PSL), Felipe Prochet (PSD) e Eduardo Tominaga
(DEM), o projeto revoga integralmente 39 leis municipais, sancionadas entre os
anos de 1951 e 2014. Os autores da proposta integraram a Comissão Especial
de Desburocratização do Legislativo, aprovada em fevereiro de 2017 com o
objetivo de realizar um levantamento e análise das leis municipais e propor a
revogação de matérias que pela sua ineficácia ou até complexidade têm
dificultado excessivamente a Administração Pública. Os vereadores
argumentam ainda que muitas destas leis já cumpriram os objetivos pelos
quais foram criadas e, com o passar do tempo, perderam o sentido, a
objetividade e não condizem mais com a época atual. Quorum: maioria
simples.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Institui no município o Projeto Castramóvel (PL nº 11/2017) – De autoria da
vereadora Daniele Ziober (PP), o projeto tramita na forma do substitutivo nº 1 e
cria no município o serviço público permanente de controle da natalidade de
cães e gatos, também chamado de Projeto Castramóvel. De acordo com a
proposta o serviço será realizado por meio de unidades móveis destinadas à
castração de forma cirúrgica e/ou química e à educação em saúde, com
palestras sobre guarda responsável e bem-estar animal. Será possível ainda a
celebração de convênios e parcerias com entidades de proteção animal e
outras organizações não governamentais, universidades, estabelecimentos
veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de classe para
viabilizar a implantação do serviço. Por meio do substitutivo nº 1 a vereadora
Daniele Ziober adequou a redação do projeto à lei federal nº 13.426/2017, que
trata da política de controle de natalidade de cães e gatos, e para tornar a
proposta autorizativa.
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não acolheu o parecer da
assessoria jurídica, e manifestou-se favoravelmente ao projeto na forma do
substitutivo nº 1. As comissões de Política Urbana e Meio Ambiente; de

Seguridade Social e de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização
acolheram análise da assessoria técnico-legislativa e emitiram pareceres
prévios sugerindo a manifestação da Secretaria Municipal do Ambiente;
Vigilância Sanitária; Comissão de Defesa dos Animais da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB-Londrina); SOS Vida Animal; Associação Defensora
dos Animais Londrina (ADA); Conselho Regional de Medicina Veterinária
(CRMV) e Projeto Sete Vidas. A SOS Vida Animal e a OAB manifestaram-se
favoravelmente à proposta, enquanto a Autarquia Municipal de Saúde salientou
a necessidade de contar com recursos humanos e financeiros permanentes
para que o projeto não sofra descontinuidade. O CRMV alertou para a
necessidade de verificar se não serão maiores os benefícios resultantes de
convênio com clínicas e hospitais veterinários, que já possuem a estrutura
adequada para a realização de tais procedimentos.
A Comissão de Seguridade Social votou favoravelmente ao projeto, enquanto
as comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de Administração,
Serviços Públicos e Fiscalização emitiram parecer prévio solicitando a
manifestação dos cursos de Medicina Veterinária da Unifil, da Unopar e da
UEL, além das direções dos hospitais e clínica veterinária das três instituições
de ensino. A Unopar e a UEL manifestaram-se favoravelmente ao projeto, com
algumas ressalvas, como a necessidade de uma instituição com atendimento
24 horas para apoio aos possíveis casos de complicações pós-operatórias. As
comissões também solicitaram a realização de audiência pública para debater
a proposta, que foi realizada no dia 27 de agosto. Após o debate público, as
comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de Administração, Serviços
Públicos e Fiscalização manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o
prazo regimental, não houve apresentação de emendas. Quorum: 10 votos.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Autoriza abertura de crédito junto à Secretaria de Obras (PL nº 116/2018) –
Iniciativa do Executivo, o projeto autoriza a abertura de crédito adicional
especial no valor de até R$ 4.101.000,00 junto à Secretaria Municipal de Obras
e Pavimentação para execução dos serviços contratados por meio do
Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do
Paraná (Cindepar). O Executivo informa que a proposta visa adequar a
classificação orçamentária da despesa, prevendo a anulação parcial de
recursos da própria Secretaria Municipal de Obras, na mesma dotação
(Contratação de Serviços – Cindepar). Acolhendo pareceres técnicos as
comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Finanças e Orçamento
emitiram pareceres favoráveis ao projeto. Quorum: 10 votos.
Estende o prazo para a conclusão das obras da empresa Angelus (PL nº
126/2018) – Iniciativa do Executivo, a matéria visa conceder mais 48 meses
para que a empresa Angelus Indústria de Produtos Odontológicos conclua as
obras previstas na lei nº 9.995/2006. Por meio desta lei a empresa recebeu
uma área de 13.060,94 metros quadrados no Parque Tecnológico Francisco
Sciarra, na Gleba Lindoia (zona Leste), para implantação de uma fábrica de
produtos odontológicos nas áreas de prótese, endodontia e dentística. O prazo
inicial para conclusão das obras venceu em julho de 2010. A lei nº
11.057/2010, sancionada em outubro daquele ano, concedeu à empresa mais

60 meses, ampliando o prazo para 29 de outubro de 2015. Mais uma vez a
empresa solicitou e recebeu novo prazo de 36 meses, que venceria em 29 de
outubro de 2018. De acordo com o projeto a empresa instalou-se no local em
janeiro de 2008 e atualmente a área construída é de 5.512,78 metros
quadrados, com oferta de 78 empregos diretos. A Angelus informa que aguarda
a aprovação de projeto de construção para ampliação da construção em mais
1.171,70 metros quadrados, já protocolado junto à Prefeitura. A Comissão de
Justiça, Legislação e Redação não acolheu parecer da assessoria jurídica e
manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de Política Urbana e
Meio Ambiente também votou favoravelmente à matéria, acolhendo parecer
técnico. Quorum: 13 votos.
DISCUSSÃO ÚNICA
Denomina Rua Olavo Barbosa via pública no loteamento Jardim Buriti (PL
nº 120/2018) – De autoria do vereador Roberto Fú (PDT), o projeto denomina
Rua Olavo Barbosa a atual Rua 03 do loteamento Jardim Buriti, na Gleba
Ribeirão Três Bocas (zona Sul do município). O homenageado nasceu em
Jaguapitã (PR) em 1946 e em 1975 chegou a Londrina, fixando residência no
conjunto habitacional Parigot de Souza I (zona Norte). Em 1979 começou a
prestar serviços à comunidade local como presidente do bairro, cargo exercido
por vários anos, além de dedicar-se à paróquia local como vicentino. Casou-se
com Maria Guimarães Barbosa, criou os quatro filhos trabalhando como
vendedor de livros e, mais tarde, com relógios de parede. Faleceu em abril de
2015, aos 68 anos. 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 Professor Aristeu Costa Pinto via pública no loteamento
Jardim Buriti (PL nº 128/2018) – De autoria do vereador Péricles Deliberador
(PSC), o projeto denomina Rua Professor Aristeu Costa Pinto a atual Rua 08
do loteamento Jardim Buriti, na Gleba Ribeirão Três Bocas (zona Sul do
município). O professor homenageado nasceu em Curitiba em 1916 e, já
casado com Rosiris da Rosa Alves Pinto, com quem teve dois filhos, foi
nomeado inspetor municipal de Ensino de Londrina, diretor-geral do Colégio de
Aplicação Hugo Simas e da Escola Noturna de Operários de Londrina, no ano
de 1939. Ficou no cargo até o final de 1940, retornando para Ponta Grossa. Em
março de 1967 o então governador do Estado, Paulo Pimentel, nomeou o
professor Aristeu como conselheiro estadual de Educação. Faleceu em 2004,
aos 88 anos. 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 Galdino do Carmo Ferreira rua do Jardim Shekinah (PL nº
129/2018) – Iniciativa do vereador Felipe Prochet (PSD), o projeto denomina
Galdino do Carmo Ferreira a atual Rua Projetada “A” do Jardim Shekinah, na
zona Norte de Londrina. O homenageado nasceu em Paraguaçu (MG) em
1931 e veio para Londrina em 1948, fixando residência no distrito de Irerê,
onde trabalhou em lavouras de café. Casou-se com Maria de Lourdes Ferreira,
com quem permaneceu casado por 62 anos e teve três filhos. Ainda trabalhou
como motorista de táxi no ponto localizado na esquina das ruas Mato Grosso

com Maranhão. Em 1983 abriu uma pequena sorveteria no jardim Castelo.
Faleceu em outubro de 2017, aos 86 anos. As comissões de Justiça,
Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se
favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria simples.
Denomina Rua Heitor Garcia Martins via pública no loteamento Vida Nova
Londrina (PL nº 130/2018) – Iniciativa do vereador Ailton Nantes (PP), o
projeto denomina Rua Heitor Garcia Martins a atual Rua 04 do loteamento Vida
Nova Londrina, na zona Sul de Londrina. O homenageado nasceu em Londrina
em agosto de 2002 e, devido a problemas de saúde, foi imediatamente
encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu por
cerca de seis meses. Neste período teve meningite bacteriana e foi submetido
a várias cirurgias. Nos três anos de vida enfrentou várias idas e vindas ao
hospital, até que, vítima de uma bactéria multirresistente, permaneceu meses
em coma, até falecer em agosto de 2005. 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 Joana Shigueko Kayamori via pública no loteamento
Jardim Buriti (PL nº 131/2018) – Iniciativa do vereador Pastor Gerson Araújo
(PSDB), o projeto denomina Rua Joana Shigueko Kayamori a atual Rua 10 do
loteamento Jardim Buriti, na Gleba Ribeirão Três Bocas (zona Sul do
município). A homenageada nasceu em Promissão (SP) em 1933 e mudou-se
para Londrina no ano de 1951. Casou-se em 1953 com Jorge Hitoshi
Kayamori, com quem teve quatro filhos. Esposa e mãe dedicada, sempre foi
um importante apoio para o marido e filhos. Faleceu subitamente em maio de
2018, aos 84 anos. As comissões de Justiça, Legislação e Redação e de
Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto.
Quorum: maioria simples.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECERES
Institui os Testes de Triagem do Autismo nas Unidades Básicas de Saúde
(PL nº 133/2018) – Os vereadores e vereadora votam nesta tarde pedido de
prorrogação de prazo solicitado pelo Conselho Municipal de Saúde para
análise do projeto de lei nº 133/2018, de iniciativa do vereador Jairo Tamura
(PR), que institui a aplicação de Testes de Triagem do Autismo em todas as
crianças que forem atendidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do
Município. De acordo com o autor, a detecção dos sinais de risco para
transtornos do espectro do autismo nos primeiros anos de vida traz importantes
ganhos para o desenvolvimento da criança, desde que ela passe a receber o
acompanhamento adequado. O projeto sugere a utilização do questionário
Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-Chat), uma escala de
rastreamento que pode ser utilizada junto aos pais com o objetivo de identificar
traços de autismo em crianças de 18 a 24 meses. O pedido de análise e
manifestação do Conselho Municipal de Saúde foi feito por meio de parecer
prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Quorum: maioria
simples.

Torna obrigatório o fornecimento de cópia do prontuário médico e
exames pelas unidades de saúde (PL nº 148/2018) – Os vereadores e
vereadora votam nesta tarde pedido de prorrogação de prazo solicitado pelo
Conselho Municipal de Saúde para análise do projeto de lei nº 148/2018, de
autoria do vereador Valdir dos Metalúrgicos (SD), que torna obrigatório o
fornecimento de cópia do prontuário médico e exames complementares aos
pacientes pelas unidades de saúde públicas e privadas. De acordo com a
proposta os documentos devem ser entregues ao paciente no ato da
comunicação da alta, desde que solicitado pelo próprio paciente, familiar,
responsável ou interessado. O projeto ainda proíbe a cobrança pela emissão
destas cópias. O autor justifica que o prontuário pertence ao paciente, e que a
medida será importante para esclarecer dúvidas sobre exames e condutas
terapêuticas a serem seguidas, facilitando a comunicação entre os profissionais
da saúde, seus pacientes e familiares, além de melhorar a qualidade do
atendimento, reduzir as informações discrepantes e fornecer dados para
estudos e controle de doenças e epidemias. Acolhendo parecer da assessoria
jurídica a Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicitou a manifestação,
por meio de parecer prévio, do Conselho Municipal de Saúde de Londrina e
também da Autarquia Municipal de Saúde. 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.
Propriedade de terreno na zona Norte (PI nº 181/2018) – O vereador
Estevão da Zona Sul (sem partido) deseja saber se terreno localizado na Rua
Josephina Martine Bottura, no Jardim Planalto (zona Norte), pertence ao
Município e se há previsão de uso por parte de alguma secretaria ou cessão
para alguma instituição, entre outros questionamentos.
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