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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (18):
SEGUNDA DISCUSSÃO
Proíbe o uso de canudos de plástico (PL nº 97/2018) - De autoria do
vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB), o projeto proíbe o fornecimento de
canudos plásticos em hotéis, restaurantes, bares e padarias, entre outros
estabelecimentos. De acordo com a matéria, os canudos de plástico poderão
ser substituídos por outros feitos de papel reciclável, material comestível ou
biodegradável, embalados individualmente em envelopes hermeticamente
fechados confeccionados no mesmo material. A proposta prevê multa de R$ 1
mil a R$ 8 mil e até fechamento administrativo do estabelecimento em caso de
desrespeito à lei. O autor justifica que o canudo plástico, de uso individual e
efêmero, é um dos problemas ecológicos contemporâneos mais urgentes, e
que mais de 95% do lixo nas praias brasileiras é deste mesmo material,
prejudicando o habitat de peixes e outros animais e, não raro, levando-os à
morte. Outros municípios brasileiros já anunciaram medidas semelhantes.
A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente votou favoravelmente à
matéria apresentando a emenda nº 1, que altera o artigo 5º do texto para
determinar o prazo de 60 dias para que a lei entre em vigor, após sua
publicação. O projeto e a emenda receberam pareceres favoráveis das
comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Política Urbana e Meio
Ambiente.
O autor e o vereador Eduardo Tominaga (DEM) apresentaram subemenda à
emenda nº 1, alterando para 180 dias o prazo para que a lei entre em vigor. Os
mesmos vereadores apresentaram ainda a emenda nº 2, que reduz os valores
das multas aplicadas aos estabelecimentos que infringirem a lei, a partir da
segunda autuação. Acolhendo parecer técnico, a Comissão de Justiça,
Legislação e Redação votou favoravelmente à subemenda à emenda nº 1 e à
emenda nº 2. Quorum: 10 votos.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial junto à Secretaria de
Cultura (PL nº 127/2018) – Iniciativa do Executivo, o projeto altera as leis nº
12.644/2017 (Plano Plurianual 2018-2021) e nº 12.538/2017 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias – 2018) e autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no
valor de até R$ 860.000,00 junto à Secretaria Municipal de Cultura / Fundo
Especial de Incentivo a Projeto Culturais (FEIPC), por solicitação do Conselho
Municipal de Política Cultural. O autor apresentou o substitutivo nº 1, alterando
a fonte dos recursos para abertura de crédito. De acordo com o novo texto, o

valor será obtido por meio da anulação parcial de recursos da Secretaria
Municipal de Recursos Humanos destinados a despesas de custeio. A
alteração somente será possível, de acordo com a justificativa, em função do
atraso no processo licitatório do sistema de Recursos Humanos. Com isso, o
orçamento disponível para 2018 não será utilizado em sua totalidade.
Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação
e de Finanças e Orçamento manifestaram-se favoravelmente ao projeto na
forma do substitutivo nº 1. Quórum: 10 votos.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECER
Permite a emissão de laudos para poda por particulares (PL 101/2018) –
Os vereadores e vereadora votam nesta tarde pedido de prorrogação de prazo
solicitado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consemma) para
análise do projeto de lei nº 101/2018, de autoria do vereador Valdir dos
Metalúrgicos (SD). A proposta dá nova redação ao artigo 9º do Plano Diretor de
Arborização do Município (lei nº 11.996/2013) para permitir que a Secretaria
Municipal do Ambiente (Sema) delegue a particulares, portadores de diploma
universitário nas áreas de agronomia, engenharia florestal, biologia e afins, a
competência para emitir pareceres, laudos e autorizações de serviços de poda
e erradicação de árvores em logradouros públicos. De acordo com a atual
redação do Plano de Arborização os laudos podem ser emitidos apenas por
servidores públicos municipais. O autor justifica que a estrutura hoje existente
tem se mostrado ineficiente diante da grande demanda de serviços de poda e
do baixo efetivo para realizar as vistorias.
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando
a análise e manifestação da Secretaria Municipal do Ambiente, que informou
ser contrária à alteração proposta. Acolhendo parecer técnico, a Comissão de
Justiça votou favoravelmente à tramitação do projeto. A Comissão de
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização emitiu parecer prévio
solicitando nova análise e manifestação da Secretaria Municipal do Ambiente
(Sema) e também do Consemma, que pede mais 30 dias para emitir seu
parecer. 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.
Reforma do Mercado Municipal Quebec (PI nº 185/2018) – O vereador Ailton
Nantes (PP) solicita informações sobre o cronograma de obras e o valor a ser
gasto na reforma do antigo Mercado Municipal Quebec. A solicitação é oriunda
do requerimento nº 4/2018 apresentado pela Câmara Mirim.
INDICAÇÃO
Previstas no Regimento Interno, as Indicações apresentadas por escrito e
submetidas à aprovação plenária têm a função de sugerir projetos de lei ao
Poder Executivo Municipal sobre matérias de exclusiva competência deste, ou

a realização de ato administrativo ou de gestão aos órgãos públicos em nível
estadual ou federal, da Administração direta, indireta, autárquica e fundacional.
Neste sentido, os vereadores e vereadora deliberam nesta tarde, em discussão
única, a sugestão do vereador Ailton Nantes (PP), oriunda de proposição da
Câmara Mirim, de implantação de projeto extracurricular que tenha por objetivo
a criação de hortas coletivas nas escolas de ensino fundamental. Quorum:
maioria simples.
AGENDA
Segunda-feira, 22 de outubro
19 horas – A Comissão de Finanças e Orçamento coordena audiência pública
para debater o projeto de lei nº 147/2018, de autoria do Executivo que
apresenta a proposta de Orçamento do Município para o ano de 2019. A
audiência será realizada na sala de sessões do Legislativo, com transmissão
online por meio do site www.pr.gov.br.
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