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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (21):
17 horas – O tenente-coronel Ezequias de Paula Natal, comandante do 3º
Grupamento do Corpo de Bombeiros, participa da sessão desta tarde, a convite
do vereador Ailton Nantes (PP), para falar sobre a recente alteração no Código
Estadual de Prevenção Contra Incêndios e os novos procedimentos adotados
nas vistorias a partir de 2019. O convite foi feito por meio do requerimento nº
28/2019.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Institui o Dia de Conscientização e Combate à Violência Contra a Pessoa
Idosa (PL nº 176/2018) – De autoria do vereador José Roque Neto (PR), o
projeto institui no Calendário de Comemorações Oficiais do Município o Dia de
Conscientização e Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa. De acordo
com a proposta, a data será celebrada no dia 15 de junho, já definido como o
Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa pela
Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de
Prevenção à Violência à Pessoa Idosa desde o ano de 2006. O autor lembra,
na justificativa do projeto, que o envelhecimento populacional é um fenômeno
mundial e que no Brasil o último Censo já apontou um crescimento da
população de idosos 400% entre os anos de 1940 e 2010. A estimativa é que
nos próximos 20 anos esse número mais que triplique, daí a necessidade de
prevenir a violência e criar mecanismos para a identificação e encaminhamento
correto dos casos. O vereador defende ainda que a lei municipal será mais um
mecanismo para que as autoridades públicas promovam o debate e a
conscientização, fomentando as políticas em favor da pessoa idosa. As
comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Direitos Humanos e Defesa
da Cidadania e de Educação, Cultura e Desporto acolheram os pareceres
técnicos e votaram favoravelmente à tramitação da matéria. Quórum: maioria
simples.
Declara de utilidade pública a Agência Adventista de Desenvolvimento e
Recursos Assistencial Sul (PL nº 180/2018) – Iniciativa do vereador João
Martins (PSL), o projeto declara de utilidade pública a Agência Adventista de
Desenvolvimento e Recursos Assistencial Sul (ADRA SUL-LONDRINA),
entidade sem fins lucrativos que tem, entre seus objetivos, a promoção de
ações sociais que beneficiem a população, com a melhora da qualidade de
vida e suporte de suas necessidades. Na justificativa do projeto, o autor
informa que o título de utilidade pública é importante para que a Agência
atenda a suas finalidades estatutárias e possa firmar convênio com o Município
e com órgãos estaduais e federais. Acolhendo pareceres técnicos, as
comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Direitos Humanos e Defesa

da Cidadania emitiram voto favorável à tramitação do projeto. Quorum: maioria
simples.
PARECER PRÉVIO
Amplia a jornada de trabalho do servidor público municipal ( PL 196/2017)
– Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da Comissão
de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização solicitando manifestação do
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina; Procuradoria Geral
do Município; Secretaria Municipal de Recursos Humanos; Secretaria Municipal
de Educação; Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Defesa
Social; Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia;
Comissão Permanente de Revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários
(PCCS) e Conselho Administrativo da Caixa de Assistência, Aposentadoria e
Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (Caapsml) ao projeto de lei nº
196/2017, do Executivo Municipal, na forma do substitutivo nº 1, com a emenda
nº 1. A proposta original amplia das atuais 30 horas semanais (6 horas diárias)
para 40 horas semanais (8 horas diárias) a jornada de trabalho dos futuros
servidores municipais, admitidos a partir dos concursos públicos realizados
após a promulgação da lei. O projeto recebeu pareceres favoráveis das
comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Finanças e Orçamento.
Em outubro de 2017 os vereadores aprovaram o primeiro parecer prévio da
Comissão de Administração solicitando manifestação de diferentes órgãos
municipais, além do Sindicato dos Servidores Municipais de Londrina
(Sindserv) e da Comissão Permanente de Revisão do PCCS. À época apenas
as secretarias de Educação e de Defesa Social e a Autarquia Municipal de
Saúde manifestaram-se sobre a proposta no prazo regimental, posicionando-se
favoravelmente à mudança. Posteriormente o Sindserv posicionou-se
contrariamente, enquanto a Comissão de Revisão do PCCS fez ponderações
ao projeto.
Em dezembro de 2018 o Executivo apresentou o substitutivo nº 1, definindo a
carga horária de 40 horas semanais para os servidores admitidos mediante
concurso público realizado a partir de janeiro de 2019, respeitando as jornadas
definidas em legislação específica e mantendo-se, a priori, as
excepcionalidades indicadas em alguns incisos da lei. O substitutivo também
prevê que a jornada poderá ser composta de horas trabalhadas remotamente,
mediante regime de teletrabalho e regulamentação específica, além da
designação de Grupo de Trabalho multidisciplinar para elaborar estudos
relativos ao novo Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos futuros
servidores e realizar estudos concernentes às novas regras de previdência
complementar e teto previdenciário em conformidade com as emendas
constitucionais. Acolhendo parecer técnico, a Comissão de Justiça, Legislação
e Redação manifestou-se favoravelmente ao substitutivo nº 1 e apresentou a
emenda nº 1, com alteração na redação do parágrafo 1º do artigo 4º, que prevê
a criação de Grupos de Trabalho. Quórum: maioria simples.
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
Fixa parâmetros específicos de construção para heliponto do Hospital do
Coração (PL nº 179/2018) – Os vereadores e vereadora votam nesta tarde
requerimento da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente indicando a

realização de audiência pública para debater o projeto de lei nº 179/2018, de
autoria do Executivo, que fixa parâmetros específicos de construção para
plataforma de pouso e decolagem (heliponto) do Hospital do Coração –
Unidade Bela Suíça. A matéria busca regularizar a estrutura, que não obedece
aos parâmetros construtivos previstos no artigo 263 da Lei de Uso e Ocupação
do Solo (lei municipal nº 12.236/2015). De acordo com a legislação, nas áreas
circunvizinhas a fundos de vale, numa faixa perpendicular de 120 metros a
partir da Área de Preservação Permanente, serão permitidas somente
edificações até dois pavimentos, incluindo o térreo, e com altura máxima de
oito metros. A plataforma de pouso e decolagem já construída junto ao hospital
extrapolou esta cota altimétrica, medindo 11 metros.
Para viabilizar a emissão do Visto de Certificado de Vistoria de Conclusão de
Obra (Habite-se), o hospital e a empresa construtora formalizaram, em outubro
de 2018, um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) junto à Administração
municipal, disponibilizando-se a realizar medidas compensatórias a fim de
regularizar a situação da obra junto à Secretaria Municipal de Obras e
Pavimentação, com a recuperação das pontes de madeira existentes nos lagos
Igapó 2 e 4, além da área do aterro e da permissão de utilização gratuita do
heliponto por aeronaves a serviço do Sistema Único de Saúde (SUS), Corpo de
Bombeiros, Grupamento Aeropolicial – Resgate Aéreo (Graer) e outros órgãos
ou instituições que realizem transporte de pacientes. Na Cláusula Sexta do
TAC, o Município se compromete a enviar à Câmara projeto de lei solicitando
autorização para permitir que o heliponto tenha altura de até 11 metros,
condicionando à aprovação da matéria a emissão do “Habite-se”.
As comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Seguridade Social
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Acolhendo parecer técnico, que
ressalta o possível incômodo que poderá ser ocasionado com os pousos e
decolagens das aeronaves, a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente
emitiu parecer prévio solicitando a realização da audiência pública. Quórum: 10
votos.
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Os Pedidos de Informação 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.
Profissionais de fisioterapia nas Unidades Básicas de Saúde (PI nº
24/2019) – O vereador Ailton Nantes (PP) solicita informações sobre os
profissionais de fisioterapia nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), entre elas
quantos fisioterapeutas existem por unidade e quais são as atribuições do
cargo.
Pavimentação de vias públicas (PI nº 25/2019) – O vereador Tio Douglas
(PTB) requer a relação das ruas pavimentadas no município nos anos de 2017
e 2018. Também deseja saber quais projetos foram realizados com recursos
próprios e quem são os responsáveis técnicos pela pavimentação.

Ataques a agentes de endemias (PI nº 26/2019) – O vereador João Martins
(PSL) questiona se algum agente de endemias já foi atacado por animais,
insetos, aracnídeos, afídeos (como pulgões) ou roedores, ou ainda se foi vítima
de ferimentos com materiais perfuro-cortantes
Propriedade de áreas na zona Sul (PI nº 27/2019) – Os vereadores Eduardo
Tominaga (DEM) e José Roque Neto (PR), juntamente com a vereadora
Daniele Ziober (PP), requerem informações sobre a propriedade e as obras nas
áreas de quatro lotes localizados entre as ruas Salgado Filho, Mahatma
Ghandi, Eurípedes Barsanulfo e Lázaro Zamenhof, no Jardim San Fernando,
na zona Sul.
Revitalização da Praça da Juventude (PI nº 28/2019) – O vereador Valdir dos
Metalúrgicos (SD) deseja saber se existe projeto para revitalização da Praça da
Juventude, localizada na Avenida Henrique Mansano, no Jardim Santa Mônica
(zona Norte do município) e se é possível a permanência de agentes da
Guarda Municipal no local durante todo o dia.
Recape asfáltico na zona Norte (PI nº 29/2019) - O vereador Valdir dos
Metalúrgicos (SD) questiona se existe projeto para recape asfáltico em ruas
dos jardins Alpes I, II e III, na zona Norte da cidade.
Utilização dos barracões do antigo Instituto Brasileiro do Café (PI nº
31/2019) – O vereador Tio Douglas (PTB) solicita informações sobre a
utilização dos barracões do antigo Instituto Brasileiro do Café (IBC) e sobre a
destinação que se pretende dar aos materiais ali armazenados.
Novas vagas de emprego (PI nº 32/2019) – O vereador Felipe Prochet (PSD)
requer dados sobre as novas vagas de emprego criadas e preenchidas por
meio do Sistema Nacional do Emprego (SINE) de Londrina no Centro de
Distribuição do Magazine Luiza, anteriormente situado em Ibiporã, na empresa
de Tecnologia TCS.
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.
Quórum para aprovação das Indicações: maioria simples.
Gabinete Itinerante do governador durante a ExpoLondrina - Os
vereadores Felipe Prochet (PSD) e Junior Santos Rosa (PSD) apresentam para
deliberação, durante a sessão ordinária desta tarde, a Indicação nº 606/2019,
que sugere o envio de convite ao governador Carlos Roberto Massa Junior
(PSD) e à sua equipe para instalação de Gabinete Itinerante na cidade, durante
a realização da ExpoLondrina 2019.
AGENDA
Sexta-feira, 22 de fevereiro

15 horas – Realização da 1ª sessão ordinária da Legislatura 2019 da Câmara
Mirim da Escola do Legislativo, com a participação de representantes do
Núcleo Regional de Ensino (NRE), Secretaria Municipal de Educação e de
vereadores da Comissão de Educação, Cultura e Desporto para falarem sobre
o resultado do Censo da Educação 2018 e avaliarem a realidade das escolas
da cidade. O debate está previsto para as 15h30.
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