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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (7):
14h30 – Para lembrar o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, a
Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Mulher e a Mesa Executiva
da Câmara Municipal de Londrina coordenam ato público na sessão desta
tarde, que deverá contar com a presença da secretária municipal de Políticas
para as Mulheres, Nádia Oliveira de Moura, além de autoridades e lideranças
ligadas ao enfrentamento da violência contra a população feminina.
Vereadores, vereadora, servidores e servidoras deverão estar vestidos de preto
em sinal de luto pelos crimes cometidos contra as mulheres. O ato contará
ainda com o depoimento de uma londrinense que superou a situação de
violência com o apoio da rede municipal de atendimento. O evento, previsto no
artigo 116 do Regimento Interno (Resolução nº 106/2014), terá transmissão
online pelo site www.cml.pr.gov.br e pelo canal da Câmara no Youtube.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Institui o Dia do Clube de Desbravadores (PL 171/2018) – Proposto pelo
vereador João Martins (PSL), o projeto institui no calendário de comemorações
oficiais do município o Dia do Clube de Desbravadores, a ser comemorado
anualmente no terceiro sábado de setembro. Na justificativa do projeto, o autor
afirma que o objetivo é incentivar a participação de meninos e meninas de 10 a
15 anos no Clube de Desbravadores, projeto da Igreja Adventista do Sétimo
Dia que tem como filosofia a visão bíblica cristã e como objetivo o
desenvolvimento de habilidades físicas, mentais e espirituais.
Os participantes desenvolvem atividades ao ar livre, como trilhas na natureza,
acampamentos e escaladas, além de prestar socorro em calamidades e
promover campanhas de auxílio a pessoas carentes. No Paraná existem 510
clubes, com 15.802 desbravadores. As comissões de Justiça, Legislação e
Redação e Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente ao
projeto. Quórum: maioria simples.
PEDIDOS 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.
Contratação de médicos para a Diretoria de Saúde Operacional (PI nº
42/2019) – O vereador Felipe Prochet (PSD) solicita informações sobre a
contratação de médicos especialistas em Medicina do Trabalho, como parte da

reestruturação da Diretoria de Saúde Operacional (DSO) prevista em Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) assinado em 2017 junto ao Ministério Público.
Reintegração de posse e realocação das famílias do Residencial Flores do
Campo (PI nº 44/2019) – Os vereadores Tio Douglas (PTB), Valdir dos
Metalúrgicos (SD) e Felipe Prochet (PSD), que integram a Comissão dos
Direitos Humanos e Defesa da Cidadania, desejam saber se há data prevista
para a reintegração de posse do Residencial Flores do Campo, na zona Norte
da cidade, e se já foram definidos os locais para realocação das famílias que
encontram-se no local, entre outras informações.
Terrenos vazios no município (PI nº 45/2019) – A Comissão dos Direitos
Humanos e Defesa da Cidadania, composta pelos vereadores Tio Douglas
(PTB), Valdir dos Metalúrgicos (SD) e Felipe Prochet (PSD), requer
informações sobre os terrenos vazios pertencentes à Companhia de Habitação
de Londrina (Cohab-Ld) e se já estão destinados a algum empreendimento.
Apreensão de animais de grande porte (PI nº 46/2019) – O vereador Vilson
Bittencourt (PSB) solicita dados sobre as apreensões, transporte e
permanência de animais de grande porte no município, entre eles quantos
animais foram apreendidos no período de 2016 a 2019 e se existe fila de
espera para adoção destes animais, entre outras informações.
AGENDA
Quinta-feira, 7 de março
10h30 – Assinatura do termo de adesão da Câmara de Vereadores ao
Programa Compra Londrina, que tem por objetivo dar mais visibilidade aos
processos licitatórios de órgãos públicos e incentivar pequenas empresas
locais a disputarem contratos de realização de obras e de fornecimento de
bens e serviços. O documento será assinado pelo presidente do Legislativo,
vereador Ailton Nantes (PP), em cerimônia da qual farão parte representantes
de outros órgãos e empresas públicas do município, na Sala dos Conselhos do
campus da Universidade Estadual de Londrina (UEL).
Sexta-feira, 8 de março
20 horas – Sessão solene para entrega da Medalha Ouro Verde à Cooperativa
Agroindustrial de Londrina (Cativa), por iniciativa do vereador Péricles
Deliberador (PSC). A cerimônia será realizada na sala de sessões do
Legislativo, com transmissão online pelo site www.cml.pr.gov.br e canal da
Câmara no Youtube.
Sábado, 9 de março
9 horas – Reunião pública para debater os avanços e desafios da rede
municipal no enfrentamento à violência contra a população feminina. O
encontro, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Políticas para
Mulheres e incluído na programação da 27ª Semana Municipal da Mulher,
deverá contar com a participação da secretária municipal de Políticas para as
Mulheres, Nádia Oliveira de Moura, e de representantes do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher; da Patrulha Maria da Penha; da Delegacia da Mulher;
da Vara Maria da Penha; de movimentos sociais de mulheres; de associações;

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/Londrina), da BPW/Associação
Comercial e Industrial de Londrina (Acil), e de universidades, entre outros. A
reunião é aberta à participação da comunidade e será realizada na sala de
sessões do Legislativo, com transmissão online pelo site www.cml.pr.gov.br e
canal da Câmara no Youtube.
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