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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (30):
17 horas – A chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), professora
Jéssica Elizabeth Gonçalves Pieri, participa da sessão desta tarde para falar
sobre o trabalho já desenvolvido e sobre os projetos futuros à frente do órgão.
O convite à professora, que assumiu a chefia do NRE em março deste ano, foi
feito pelo vereador Tio Douglas (PTB) por meio do requerimento nº 94/2019.

PRAZO PARA EMENDAS
Altera o Regimento Interno da Câmara para viagens dos vereadores (PR
nº 2/2019) - O presidente da Câmara, vereador Ailton Nantes (PP), deverá
anunciar o prazo de sete dias úteis para apresentação de emendas ao projeto
de resolução nº 2/2019, de autoria da Mesa Executiva, que acrescenta incisos
e parágrafos ao Regimento Interno da Câmara prevendo que caberá à Mesa
Executiva, entre outras atribuições, autorizar as viagens de vereadores, por
meio do voto favorável da maioria absoluta de seus membros e desde que se
tratem de viagens do interesse do Município. O projeto também delega à Mesa
Executiva as autorizações para a participação de vereador em cursos,
conferências, congressos, simpósios e eventos similares. Atualmente estas
autorizações cabem apenas ao presidente da Mesa Executiva. Acolhendo
parecer técnico, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu voto
favorável à tramitação do projeto.

REDAÇÃO FINAL
Autoriza o Executivo a abrir Crédito Adicional Especial para o Funrebom
(PL 35/2019) – De autoria do Executivo, o projeto autoriza mudanças no Plano
Plurianual (PPA 2018-2021), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO/2019) e
na Lei Orçamentária Anual (LOA/2019) para abrir Crédito Adicional Especial de
até R$ 1.550.000,00 para a Secretaria Municipal de Defesa Social/Fundo de
Reequipamento do Corpo de Bombeiros (Funrebom). Segundo a justificativa do
projeto, o Corpo de Bombeiros de Londrina conta hoje com cinco quartéis para
atender às várias regiões do município e uma frota de aproximadamente 75
veículos. Para manter o funcionamento dessa estrutura, são necessários
recursos financeiros, que se tornaram escassos após a discussão no Supremo
Tribunal Federal (STF) da legalidade da Taxa de Combate a Incêndio. Segundo
o Executivo, o município não lança a referida taxa há 2 anos, à espera do
trânsito em julgado da questão. Os recursos obtidos serão utilizados para
despesas como serviços de telefonia, manutenção da frota e combustível, além
da aquisição de equipamentos. O projeto foi aprovado com a emenda nº 1, que
traz correções de ordem técnica. Quórum: maioria simples.

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Declara de utilidade pública a Associação Maria Imaculada (PL nº 36/2019)
– Iniciativa do vereador José Roque Neto (PR), o projeto declara de utilidade
pública a Associação Maria Imaculada, responsável por administrar o centro
social Casa de Apoio Madre Maria Gertrudes, juntamente com as Irmãs
Salesianas e com a colaboração da Paróquia Nossa Senhora de Aparecida
Km9, Paróquia São Vicente de Paulo e Cáritas Diocesana. Com sede no
Jardim União da Vitória (zona Sul), a instituição oferece atividades de
educação, cultura, saúde física e mental, cidadania, lazer e orientação
sociofamiliar à população em situação de vulnerabilidade social. A Casa ainda
oferece diversos cursos, entre eles balé, bordado, crochê, corte e costura,
francês, inglês, pintura em tecido e informática, entre outros. Semanalmente
cerca de 560 pessoas frequentam a casa de apoio, que funciona atualmente
em imóvel alugado. O título de utilidade pública é importante para que a
associação possa atender às suas finalidades estatutárias, firmar convênios
com o Município e com órgãos estaduais e federais, além de aprimorar os
serviços já prestados. Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça,
Legislação e Redação e de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quórum: maioria simples.
Institui no calendário de Comemorações Oficiais do Município o Dia do
Gari e da Margarida (PL nº 37/2019) – Proposto pelo vereador Valdir dos
Metalúrgicos (SD), o projeto institui no calendário de Comemorações Oficiais
do Município o Dia do Gari e da Margarida, a ser comemorado anualmente em
16 de maio. Na justificativa da matéria o autor afirma que a data tem o objetivo
de homenagear os profissionais e as profissionais que promovem a limpeza da
cidade e muitas vezes não têm o respeito que merecem. A Comissão de
Justiça, Legislação e Redação e a Comissão de Educação, Cultura e Desporto
acolheram os pareceres técnicos e manifestaram-se favoravelmente ao projeto.
Quórum: maioria simples.

DISCUSSÃO ÚNICA
Denomina Rotatória dos Metalúrgicos confluência no Jardim Colúmbia
(PL nº 168/2018) – Iniciativa do vereador Valdir dos Metalúrgicos (SD), o
projeto denomina Rotatória dos Metalúrgicos a área pública para este fim
localizada na confluência da Avenida Juvenal Pietraroia com a Rua Soiti
Taruma, nos jardins Colúmbia C e Colúmbia D, na zona Oeste do município.
Na justificativa da proposta o autor informa que a rotatória está localizada
próxima ao Parque Aquático dos Metalúrgicos, o que facilitaria a manutenção
do próprio público por parte do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Londrina e Região. As
comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, Cultura e
Desporto manifestaram-se favoravelmente à tramitação da matéria. Quórum:
maioria simples.

PARECERES PRÉVIOS
Cria o Programa Escola Sustentável na rede escolar do município (PL nº
41/2019) - Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde os pareceres

prévios das comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de Educação,
Cultura e Desporto ao projeto de lei nº 41/2019, de autoria do Pastor Gerson
Araújo (PSDB), que cria o Programa “Escola Sustentável” na rede escolar do
município. As instituições, públicas ou privadas, que aderirem e comprovarem o
cumprimento das atividades sugeridas no programa receberão o selo “Escola
Sustentável”. Entre estas atividades estão o incentivo à adoção de hábitos e
atitudes voltados à preservação dos recursos naturais e ao respeito ao meio
ambiente, como o controle do consumo de água e energia elétrica; a coleta
seletiva de óleo e resíduos sólidos; oficinas de manipulação de materiais
recicláveis e cultivo de hortas e pomares. Para ser signatária do Programa, a
instituição de ensino deverá manter no mínimo cinco das práticas sugeridas no
projeto. Acolhendo parecer técnico, a Comissão de Justiça, Legislação e
Redação manifestou-se favoravelmente ao projeto e apresentou a emenda nº
1, que altera o artigo 1º para apenas autorizar o Executivo a criar o Programa,
como forma de não ferir a harmonia e a independência entre os poderes. As
comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de Educação, Cultura e
Desporto emitiram pareceres prévios, solicitando a análise e manifestação da
Secretaria Municipal de Educação (SME), Secretaria Municipal do Ambiente
(Sema), Sindicato das Escolas Particulares do Norte do Paraná (Sinepe/NPR)
e Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consemma). Quórum: maioria
simples.
Autoriza a implantação de “Bueiros Inteligentes” (PL nº 67/2019) - Os
vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio da Comissão de
Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 67/2019, de autoria dos
vereadores Felipe Prochet (PSD), Estevão da Zona Sul (sem partido) e Péricles
Deliberador (PSC), que prevê a implantação no município de dispositivos
chamados de “Bueiros Inteligentes”, como forma de prevenir e minimizar os
impactos causados pelas chuvas e evitar o acúmulo de resíduos. Trata-se de
uma caixa coletora instalada no interior dos bueiros, que irá agir como uma
peneira por meio da grade existente, permitindo a passagem da água e retendo
o material sólido. Na justificativa, os autores lembram que as bocas de lobo e
bueiros tradicionais, além de causarem mau cheiro, criam um ambiente
propício para a proliferação de doenças, ratos e baratas, entre outras pragas. A
Comissão de Justiça solicita a análise e manifestação da Secretaria Municipal
de Ambiente (Sema), Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consemma) e
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP). Quórum: maioria
simples.

ADMISSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO
Na tarde desta quinta-feira os vereadores decidem em discussão única se
admitem a tramitação de projeto de lei de autoria do Executivo, que autoriza
alteração no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e
Lei Orçamentária Anual (LOA) para abrir Crédito Adicional Especial no valor de
até R$ 190.000,00 junto à Secretaria Municipal de Cultura para apoio financeiro
a projetos e ações de preservação e manutenção do patrimônio cultural da
cidade.
De acordo com o artigo 29, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município (LOM),
os projetos de lei referentes a Códigos, Estatutos, Planos e de Emenda à LOM

devem ser encaminhados à Câmara Municipal de Londrina no mínimo 90 dias
antes dos seus períodos de recesso, caso contrário somente serão admitidos
para tramitação mediante a aprovação de 2/3 dos membros do Legislativo. A
Câmara permanecerá em recesso no período de 16 a 31 de julho. Quórum: 13
votos.

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.
Parcerias com a Assistência Social (PI nº 105/2019) – O vereador Valdir dos
Metalúrgicos (SD) solicita informações sobre as entidades que firmaram
parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social para a execução dos
serviços de convivência e fortalecimento de vínculos anteriormente prestados
pelo Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar) e quem é o
responsável por fiscalizar a aplicação dos recursos e execução dos serviços,
entre outros dados.
Paralisação de reforma de Posto de Saúde (PI nº 106/2019) – O vereador
Roberto Fú (PDT) deseja saber a razão da paralisação das obras de reforma
da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Piza/Roseira e qual a previsão
de retorno das obras, entre outras informações.

AGENDA
Quinta-feira, 30 de maio
10 horas – Em reunião programada pelo vereador Jamil Janene (PP), vicepresidente da Comissão de Seguridade Social do Legislativo, o prefeito
Marcelo Belinati (PP) se reúne com vereadores para tratar da falta de médicos
nas unidades de saúde, em especial, de pediatras no Pronto Atendimento
Infantil (PAI). A reunião será realizada no gabinete do prefeito. Além de Jamil
Janene, integram a Comissão de Seguridade Social os vereadores João
Martins (PSL),como presidente, e Jairo Tamura (PR), como membro.
Sexta-feira, 31 de maio
15 horas – Realização da 4ª 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.
Segunda-feira, 3 de junho
19 horas – Audiência pública para debater o projeto de lei nº 44/2019, do
Executivo, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício
financeiro de 2020, com as metas e prioridades do Município. O debate será
coordenado pela Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo e será

realizado na sala de sessões, com transmissão
www.cml.pr.gov.br e pelo canal da Câmara no Youtube.

online

pelo

site

FALE COM OS VEREADORES E VEREADORA

Ailton Nantes (PP)

3374-1380

ailtonnantes@cml.pr.gov.br

Amauri Cardoso (PSDB)

3374-1378

amauricardoso@cml.pr.gov.br

Daniele Ziober (PP)

3374-1372

danieleziober@cml.pr.gov.br

Eduardo Tominaga (DEM)

3374-1381

eduardotominaga@cml.pr.gov.br

Emanoel Gomes (PRB)

3374-1374

emanoelgomes@cml.pr.gov.br

Estevão da Zona Sul (sem 3374-1371
partido)

estevaodazonasul@cml.pr.gov.br

Felipe Prochet (PSD)

3374-1384

felipeprochet@cml.pr.gov.br

Guilherme Belinati (PP)

3374-1390

guilhermebelinati@cml.pr.gov.br

Jairo Tamura (PR)

3374-1370

jairotamura@cml.pr.gov.br

Jamil Janene (PP)

3374-1375

jamiljanene@cml.pr.gov.br

João Martins (PSL)

3374-1373

joaomartins@cml.pr.gov.br

José Roque Neto (PR)

3374-1385

joseroqueneto@cml.pr.gov.br

Junior Santos Rosa (PSD)

3374-1383

juniorsantosrosa@cml.pr.gov.br

P. Gerson Araújo (PSDB)

3374-1388

pastorgersonaraujo@cml.pr.gov.br

Péricles Deliberador(PSC)

3374-1389

periclesdeliberador@cml.pr.gov.br

Roberto Fú (PDT)

3374-1376

robertofu@cml.pr.gov.br

Tio Douglas (PTB)

3374-1380

tiodouglas@cml.pr.gov.br

Valdir dos Metalúrgicos 33-741382
(Solidariedade)
Vilson Bittencourt (PSB)

3374-1379

valdirdosmetalurgicos@cml.pr.gov.br
vilsonbittencourt@cml.pr.gov.br
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