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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (26):
14h30 – O presidente da Sociedade Rural do Paraná (SRP), Antonio Sampaio,
participa do início da sessão desta tarde para falar sobre 59ª Exposição
Agropecuária e Industrial de Londrina – Expo Londrina 2019, que será
realizada entre os dias 5 e 14 de abril. O convite foi feito pelo vereador Felipe
Prochet (PSD) por meio do requerimento nº 9/2019.
17 horas – Solenidade de entrega do Diploma de Reconhecimento Público à
Pastelaria Utopia, que funciona desde 1982. Em quase quatro décadas o
estabelecimento tornou-se um ponto tradicional de venda de salgados no
Centro de Londrina, comercializando em média 450 unidades por dia. A
homenagem será realizada por iniciativa do vereador Felipe Prochet (PSD),
autor do requerimento nº 411/2018.
REDAÇÃO FINAL
Faz adequações na função de Serviço de Medicina Veterinária em
Vigilância Sanitária no Município (PL nº 184/2018) – Iniciativa do Executivo,
o projeto transforma o cargo de Promotor de Saúde Pública, na função de
Serviço de Medicina Veterinária em Vigilância Sanitária (código PSPB04), no
cargo de Promotor de Saúde Pública – Transitório, na função de Serviço de
Medicina Veterinária em Vigilância Sanitária – Suplementar (código
PSPTRB02). De acordo com a proposta, os cargos transitórios serão extintos à
medida que vagarem. O projeto ainda extingue o cargo de Promotor de
Saúde Pública, na função de Serviço de Medicina Veterinária (código
PSPAMEV), e cria o cargo de Promotor de Saúde Pública, na função de
Medicina Veterinária Geral (PSPUMEV), com jornada de trabalho de 40 horas
semanais.
As mudanças são necessárias, de acordo com justificativa do Executivo, para
atender Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde referente ao Serviço de
Inspeção Municipal (SIM), que orienta atividades definidas em vigilância
sanitária para produtos de origem animal, direcionando as atribuições às áreas
de Saúde e de Agricultura. Segundo cálculos de impacto orçamentáriofinanceiro apresentados, deverão ser feitas cinco nomeações a partir de junho
de 2019 e cinco nomeações em 2020. O Executivo apresentou a estimativa de
arrecadação para os exercícios de 2019 e 2020, demonstrando a origem dos
recursos para custeio das despesas. O projeto foi aprovado sem emendas.
Quórum: maioria simples.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECERES
Permite a poda ornamental para determinadas espécies (PL 143/2018) –
Os vereadores e vereadora votam nesta tarde pedido de prorrogação de prazo
solicitado pelo Departamento de Biologia Animal e Vegetal do Centro de

Ciências Biológicas (CCB) da Universidade Estadual de Londrina (UEL) para
análise do projeto de lei nº 143/2018, de iniciativa do vereador Roberto Fú
(PDT). A matéria altera a redação do artigo 52 do Plano Diretor de Arborização
do Município (lei nº 11.996/2013) para permitir a poda de topiaria (poda
ornamental), desde que mediante autorização da Secretaria Municipal do
Ambiente. A proposta também prevê que a técnica poderá ser utilizada apenas
nas espécies que aceitam este tipo de poda e que um laudo técnico ateste que
a planta não será prejudicada. O autor argumenta, na justificativa do projeto,
que é bastante significativo o número de autuações recebidas por munícipes
que desconhecem a proibição deste tipo de poda pela atual legislação e estão
sendo penalizados.
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando
parecer da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), que manifestou-se
contrariamente à iniciativa, argumentando que este tipo de poda não permite
que a árvore desenvolva sua função na arborização urbana, sendo indicada
apenas para ornamentação de jardins. A Comissão de Justiça não acolheu o
parecer jurídico e manifestou-se favoravelmente à tramitação do projeto.
A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente emitiu parecer prévio
solicitando a manifestação de instituições de ensino e órgãos ligados ao meio
ambiente, entre eles a UEL. Quórum: maioria simples.
Atualiza a Lei Geral do Plano Diretor Municipal de Londrina (PL nº
207/2018) – Os vereadores e vereadora votam nesta tarde pedido de
prorrogação de prazo solicitado pela Sociedade Rural do Paraná (SRP) para
análise do projeto de lei nº 207/2018, de iniciativa do Executivo, que institui as
diretrizes da Lei Geral do Plano Diretor Participativo Municipal de Londrina, por
meio da revisão da lei nº 10.637/2008.
A atualização a cada 10 anos do Plano Diretor, instrumento básico da política
de desenvolvimento e expansão urbana e de orientação aos agentes públicos e
privados, é prevista no artigo 39, parágrafo 3º, do Estatuto da Cidade (lei nº
257/2001). De acordo com o projeto, o Plano Diretor Participativo Municipal de
Londrina (PDPML) passa a ser denominado Plano Diretor Municipal de
Londrina (PDML). Integram a proposta os Relatórios Técnicos do processo de
revisão do PDML; o corpo de leis destinadas a institucionalizar o processo de
planejamento de que trata a matéria; os Planos Setoriais; os Planos
Estratégicos e o Zoneamento Ambiental Municipal.
Acolhendo manifestação da assessoria jurídica do Legislativo, a Comissão de
Justiça, Legislação e Redação solicitou, por meio de pareceres prévios, a
análise do projeto por diversos órgãos e instituições do município. 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. Quórum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria
simples.
Descarte de resíduos (PI nº 62/2019) – O vereador Felipe Prochet (PSD) quer
saber quantos pontos de descarte irregular de resíduos sólidos existem em
Londrina e quais locais do município estão licenciados para receber resíduos
recicláveis, verdes (galhos e gramas), da construção civil, da linha branca e
oriundos de logística reversa.
Medidores de volume sonoro (PI 63/2019) – O vereador Eduardo Tominaga
(DEM) indaga se a Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) e a Companhia
Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) possuem equipamentos
medidores de nível de pressão sonora, mais conhecidos como decibelímetros,
e se estes equipamentos estão aptos a realizar fiscalizações.
Condição da água do Lago Igapó (PI 64/2019) – O vereador Roberto Fú
(PDT) questiona se o município realiza análise para certificação da qualidade
da água do Lago Igapó, quando foi feita a última avaliação, qual é o laboratório
responsável e qual foi o resultado. Também solicita informações sobre as
espécies de peixes existentes no lago e se são apropriadas para o consumo
humano.
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Obras do Arco Leste (PI 35/2019) – O vereador Felipe Prochet (PSD) solicita
ao prefeito que encaminhe esclarecimentos sobre a obra, em execução, do
Arco Leste. Entre outras informações, o vereador quer saber qual é a previsão
de conclusão dos lotes 1, 2 e 3 e se os lotes 4 e 5 já foram executados em sua
totalidade.
Reforma de UBS (PI 38/2019) – O vereador Tio Douglas (PTB) solicita
informações sobre a reforma de 54 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do
município.
AGENDA
Sexta-feira, 29 de março
9 horas - A Comissão Especial (CE) de Acompanhamento do Processo de
Caducidade da Sercomtel reúne-se com o presidente da empresa, Cláudio
Tedeschi, para esclarecimentos sobre o encontro ocorrido em Brasília, no dia
14 de fevereiro, entre o prefeito Marcelo Belinati (PP), o deputado federal Filipe
Barros (PSL) e o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), Leonardo Euler. A CE é formada pelos vereadores Eduardo Tominaga
(DEM) como presidente; Felipe Prochet (PSD) como relator; e Jamil Janene
(PP) como membro. O encontro será realizado na Sala de Reuniões do prédio
do Legislativo.
15 horas – Realização da 2ª sessão ordinária da Legislatura 2019 da Câmara
Mirim da Escola do Legislativo. As sessões da Câmara Mirim contam com a
participação de alunos de escolas públicas e particulares de Londrina e são

realizadas no plenário da Câmara Municipal, com transmissão online por meio
do site www.cml.pr.gov.br e pelo canal do Legislativo no Youtube.
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