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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (14):
14h30 – Visitas ao Legislativo – A Câmara Municipal de Londrina lança
oficialmente nesta tarde o programa Escola na Câmara, que tem por objetivo
promover visitas guiadas de instituições de ensino públicas e privadas à sede
do Legislativo. Poderão participar estudantes da segunda fase do ensino
fundamental (5º ao 9º ano) e do ensino médio, que terão a oportunidade de
conversar com os vereadores e conhecer de perto como funciona a estrutura
da Câmara e a tramitação dos projetos de lei. Confirmaram presença na
cerimônia a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de
Moraes; a coordenadora de Projetos Pedagógicos da Secretaria Municipal de
Educação, Carla Cordeiro, e a coordenadora geral do Sindicato das Escolas
Particulares do Norte do Paraná (Sinepe/NPR), Marcia Montanelli.

REDAÇÃO FINAL
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Aldeia
Indígena Água Branca II (PL nº 1/2019) – De autoria do vereador José Roque
Neto (PR), o projeto de lei declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores da Aldeia Indígena Água Branca II (Amaiab II). Na justificativa da
matéria, o autor afirma que a Aldeia Água Branca II, localizada na Terra
Indígena do Apucaraninha, tem aproximadamente 400 indígenas do grupo
Kaingáng, que habita as terras da região de Londrina muito antes da chegada
do homem branco. A Amaiab II desenvolve atividades com os Kaingáng desde
2016 para a preservação e recuperação do ambiente natural e do patrimônio
cultural, histórico, paisagístico e arqueológico da aldeia, além de prestar
assistência nos campos da agricultura, pecuária, saúde, educação e do
artesanato. Segundo o projeto de lei, a declaração de utilidade pública será
essencial para solucionar um dos maiores problemas da aldeia: o êxodo rural.
Com o título, a associação poderá receber recursos e firmar convênios com o
objetivo de adquirir um trator, implementos e insumos agrícolas para produzir
alimentos, trabalhando para erradicar a fome da comunidade local. O projeto foi
aprovado com a emenda nº 1, apresentada pelo autor, para corrigir falhas
redacionais. Quórum: maioria simples.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECERES
Altera a Política Pública Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional
(PL 33/2019) – Os vereadores e vereadora votam nesta tarde pedido de
prorrogação de prazo solicitado pela Secretaria Municipal de Governo para
análise e pareceres das secretarias municipais de Educação e de Agricultura e
Abastecimento ao projeto de lei nº 33/2019, de autoria do vereador Ailton
Nantes (PP). A proposta introduz alterações na lei nº 12.700/2018, que instituiu
a Política Pública Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do Município
de Londrina, para prever que a Segurança Alimentar e Nutricional inclui o
direito de todas as pessoas terem acesso à orientação que contribua para o

enfrentamento à desnutrição e às necessidades alimentares especiais. Na
justificativa do projeto o autor afirma que a alteração proposta pretende atender
crianças que possuem restrições alimentares, como alergias a ovo e à proteína
do leite de vaca. Segundo o vereador, dados da Secretaria de Educação
mostram que em Londrina há inúmeros casos de estudantes com restrições e
que necessitam de alimentação adequada à sua condição. 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.
Alunos matriculados na rede municipal de ensino (PI nº 89/2019) – Os
vereadores Amauri Cardoso (PSDB), Eduardo Tominaga (DEM) e Péricles
Deliberador (PSC), que compõem a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, solicitam informações sobre o número de alunos matriculados na
rede municipal de ensino e o quadro comparativo da quantidade total de alunos
dos últimos cinco anos. Os parlamentares desejam saber ainda se a Secretaria
Municipal de Educação possui um estudo sobre as causas do aumento de
alunos na rede pública municipal e se há planejamento para os próximos anos.
Mortes de crianças no município (PI nº 90/2019) – Os vereadores Junior
Santos Rosa (PSD), Tio Douglas (PTB), Pastor Gerson Araújo (PSDB), Jairo
Tamura (PR), Jamil Janene (PP), João Martins (PSL), Felipe Prochet (PSD) e
Valdir dos Metalúrgicos (SD) requerem dados sobre os óbitos de crianças com
menos de um ano no município e as possíveis causas da mortalidade.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Os vereadores e vereadora discutem na sessão desta tarde a solicitação do
Executivo de prorrogação de prazo para resposta ao seguinte PI:
Índices de mortalidade infantil em Londrina (PI nº 83/2019) – O vereador
Amauri Cardoso (PSDB) solicita ao prefeito que informe se há levantamentos
sobre os índices de mortalidade infantil em Londrina de 2016 a 2018, as
principais causas das mortes e quais providências estão sendo tomadas para
reduzir os óbitos.
AGENDA
Sexta-feira, 17 de maio
20 horas – Sessão solene de entrega da Medalha Ouro Verde à Faculdade
Pitágoras de Londrina, por iniciativa do vereador Felipe Prochet (PSD). A
cerimônia será realizada na sala de sessões do Legislativo, com transmissão
online pelo site www.cml.pr.gov.br e pelo canal da Câmara no Youtube.
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