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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (12):
17 horas – O diretor de Trânsito da Companhia Municipal de Trânsito e
Urbanização (CMTU), tenente-coronel Pedro Ramos, participa da sessão desta
tarde para falar sobre as necessidades e principais dificuldades enfrentadas
por sua gestão à frente da diretoria. O convite foi feito pelo vereador José
Roque Neto (PR) por meio do requerimento nº 38/2019.
REDAÇÃO FINAL
Institui o Fórum Municipal de Educação em Londrina (PL 40/2018) –
Iniciativa do vereador Amauri Cardoso (PSDB), o projeto institui o Fórum
Municipal de Educação de Londrina (FMEL), em caráter permanente, com a
finalidade de revisar, acompanhar e avaliar o Plano Municipal de Educação –
lei que estabelece metas, diretrizes e estratégias para a educação por uma
década. O FMEL também terá o papel de promover as articulações
necessárias com os correspondentes fóruns de educação do Estado e da
União, além de planejar e organizar debates sobre as políticas públicas da
educação básica e superior em Londrina.
O projeto foi aprovado na forma do substitutivo nº 1 e com a emenda nº 1,
apresentados pelo autor da matéria, acolhendo sugestões de órgãos e
instituições ligados à área de educação, consultados por meio de parecer
prévio. De acordo com o texto o FMEL será composto por titulares e suplentes
de 28 órgãos e entidades, entre representantes das secretarias municipal e
estadual de Educação, de conselhos, de professores e diretores de escolas
públicas e privadas, entidades sindicais, estudantes, pais, movimentos sociais,
do Ministério Público e do Judiciário. A indicação dos membros se dará após
escolha em assembleia realizada pelas categorias representativas e a
participação no Fórum não será remunerada. Quórum: maioria simples.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Regulamenta a venda de animais e proíbe a permanência em pet shops
(PL 60/2017) – De autoria da vereadora Daniele Ziober (PP), o projeto
regulamenta a venda de animais por criadores e tramita na forma do
substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação
para acolher sugestões do Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV)
e da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema). A proposta proíbe a
permanência, criação e exposição de animais em pet shops e em
estabelecimentos de qualquer natureza da cidade, bem como o comércio livre
por meio de sites e anúncios em jornais e revistas. De acordo com a proposta,
a venda de animais nos pet shops deverá ser feita somente por meio de
catálogos de criadores devidamente credenciados. Prevê ainda que todos os

animais domésticos comercializados deverão ser castrados e microchipados,
exceto os animais de reprodução, devidamente registrados como tal e filhotes
com menos de quatro meses, que deverão ser castrados por seu comprador.
O projeto ainda proíbe a realização de cirurgias consideradas mutilantes, entre
elas a caudectomia (corte da cauda dos cães), onicectomia (retirada das garras
dos felinos) e amputação das asas de pássaros silvestres. A proposta também
trata do encaminhamento, em caráter provisório, dos animais apreendidos no
município e da possibilidade de resgate, mediante a comprovação da
propriedade do animal e do pagamento de uma taxa de R$ 1 mil. Na
justificativa do projeto original, a autora afirma que o principal objetivo da
matéria é levar à reflexão sobre as condições em que são submetidos os
animais e incentivar a adoção.
Desde que o projeto começou a tramitar, em abril de 2017, foram emitidos
vários pareceres prévios por indicação das comissões de Justiça, Legislação e
Redação; de Política Urbana e Meio Ambiente; de Seguridade Social e de
Desenvolvimento Econômico. Diversas Ongs, entidades, órgãos públicos e
instituições de ensino manifestaram-se sobre a proposta, assim como o
Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e a Secretaria Municipal
do Ambiente (Sema), que apresentaram as sugestões acolhidas no substitutivo
nº 1.
Posteriormente a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, com voto em
separado do vereador Tio Douglas (PTB), e a Comissão de Seguridade Social
manifestaram-se favoráveis ao projeto na forma do substitutivo nº 1, e
apresentaram as emendas nº 1 e nº 2. Após emitir parecer prévio, a Comissão
de Desenvolvimento Econômico, acolhendo análise técnica, emitiu voto
favorável à matéria. Em nova análise, a Comissão de Justiça votou
contrariamente à tramitação das emendas nº 1 e nº 2, que foram retiradas de
pauta em definitivo. A matéria foi aprovada em primeira discussão na forma do
substitutivo nº 1 no dia 11 de dezembro do ano passado e na sequência
retirada de pauta por três ocasiões. Quorum: 10 votos.
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. Vencido o prazo
regimental, não houve apresentação de emendas. 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. Vencido o prazo
regimental, não houve apresentação de emendas. Quorum: maioria simples.
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.
Condições do imóvel que abriga o Samu (PI nº 49/2019) – O vereador Felipe
Prochet (PSD) quer saber quais são os impedimentos para que o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Regulação permaneçam no imóvel
localizado na Rua Maranhão, 463, no Centro de Londrina.
Situação de empreendimento na zona Sul (PI nº 51/2019) – O vereador
Roberto Fú (PDT) solicita informações sobre os responsáveis pelo
empreendimento localizado na Avenida Guilherme de Almeida, 250, na zona
Sul do município, e a regularidade da construção.
Reformas em Unidades Básicas de Saúde (PI nº 52/2019) – O vereador
João Martins (PSL) solicita a lista de todas as Unidades Básicas de Saúde do
município e daquelas que passarão por reformas neste ano, além do
cronograma das obras.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Na sessão desta terça-feira, os vereadores votam as solicitações do prefeito
Marcelo Belinati (PP) de prorrogação do prazo para resposta a sete Pedidos de
Informação (PIs):
PI nº 13/19, de autoria do vereador Roberto Fú (PDT), sobre a revitalização e
pintura da ponte e da barragem do Lago Igapó entre 2017 e 2018.
PI nº 14/2019, do vereador Vilson Bittencourt (PSB), e PI nº 19/2019, de
autoria do vereador Jamil Janene (PP), sobre a perda de verba do Instituto

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para adequação da estrada
rural que dá acesso ao assentamento Eli Vive, na zona Sul do município.
PI nº 18/2019, também do vereador Vilson Bittencourt (PSB), solicita
informações relativas às clínicas psiquiátricas Londrina e Villa Normanda.
PI nº 20/2019, dos vereadores Eduardo Tominaga (DEM) e José Roque
Neto (PR), sobre a falta de alvarás de funcionamento de escolas municipais.
PI nº 22/2019, do vereador Valdir dos Metalúrgicos (Solidariedade), a
respeito do plantio de mudas e flores em espaços públicos municipais.
PI nº 30/2019, de autoria de João Martins (PSL), sobre o andamento da
entrega de máquinas, equipamentos e caminhões pelo governo do estado para
a recuperação de estradas rurais.
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.
Os vereadores e vereadora deliberam nesta tarde, em discussão única, a
sugestão do vereador Amauri Cardoso (PSDB) de encaminhamento de projeto
de lei pelo Executivo que crie o cargo de biomédico para atuar junto ao
Laboratório de Análises Clínicas da Administração Municipal (Centrolab) e às
unidades de saúde do município. Quorum: maioria simples.
AGENDA
13/3, quarta-feira
14 horas – Composta pelos vereadores Pastor Gerson Araújo (PSDB), Júnior
Santo Rosa (PSD) e Amauri Cardoso (PSDB), a Comissão de Política Urbana
e Meio Ambiente promove reunião pública para debater “Coleta seletiva:
armazenamento e descarte irregular”. O encontro será na sala de sessões do
prédio do Legislativo com transmissão online por meio do site
www.cml.pr.gov.br e Youtube Câmara Londrina.
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