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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (11):
14h30 – A diretora superintendente do Hospital Universitário (HU) de Londrina,
enfermeira Vivian Biazon El Reda Feijó, participa da sessão desta tarde para
falar sobre a situação financeira da instituição, a falta de leitos e de servidores,
além de discorrer sobre o corte de verbas por parte do Governo do Estado. O
convite foi feito pelo vereador Tio Douglas (PTB) por meio do requerimento nº
151/2019.
REDAÇÃO FINAL
Autoriza o Executivo a privatizar a Sercomtel (PL 40/2019) – De autoria do
Executivo, o projeto foi aprovado na forma do substitutivo nº 1 e com as
emendas nº 2, nº 3 e nº 4, todas do Executivo. De acordo com o substitutivo, a
privatização da empresa poderá ser realizada não apenas por alienação de
participação societária do município – como previa o projeto original – mas
também por meio de aumento de capital social, com renúncia ou cessão total
ou parcial do direito de preferência, sob a forma de licitação, leilão em Bolsa de
Valores ou em outros meios legalmente previstos. As emendas aprovadas
visam promover correções redacionais e garantir que o controle acionário das
subsidiárias Sercomtel Iluminação e Sercomtel Contact Center seja mantido
com o Município, além de permitir que sejam feitas alterações na denominação
e no objeto social destas duas empresas.
Os vereadores também aprovaram uma subemenda de autoria do vereador
Eduardo Tominaga (DEM), que elimina o detalhamento de como será a
transferência ou alienação integral das ações da Sercomtel Iluminação e da
Sercomtel Contact Center, proposto por meio da emenda nº 3, para que o
assunto seja abordado em projeto de lei específico de autoria do Executivo, a
ser encaminhado posteriormente à Câmara de Vereadores. Quórum: maioria
simples.

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Estabelece sanções e penalidades administrativas a quem praticar maustratos aos animais (PL nº 192/2018) – Apresentado pelo Executivo a pedido
da vereadora Daniele Ziober (PP), o projeto de lei nº 192/2018 estabelece
sanções e penalidades administrativas a quem praticar maus-tratos aos
animais. De acordo com a proposta, serão consideradas maus-tratos as ações
ou omissões decorrentes de imprudência, negligência, imperícia ou ato
voluntário e intencional que atentem contra a vida, saúde e as necessidades
naturais, físicas e mentais dos animais, entre elas mantê-los sem abrigo ou em
locais inadequados ao seu porte e espécie e promover a cópula forçada. O
projeto ainda estabelece que a pena de multa, quando for o caso, terá o valor
mínimo de R$ 500 (infração leve) e máximo de R$ 50 mil (infração gravíssima).

Acolhendo parecer técnico, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação
votou favoravelmente à tramitação da matéria. A Comissão de Finanças e
Orçamento também acolheu o parecer técnico e manifestou-se favoravelmente
ao projeto, com voto em separado do vereador Emanoel Gomes (PRB). As
comissões dos Direitos e Bem Estar Animal; de Seguridade Social e de Política
Urbana e Meio Ambiente solicitaram, por meio de parecer prévio, a realização
de audiência pública e a análise e manifestação do Conselho Regional de
Medicina Veterinária (CRMV); ONG Sete Vidas; Associação de Defesa dos
Animais (ADA); SOS Vida Animal; Associação Comercial e Industrial de
Londrina (Acil); Sociedade Rural do Paraná; Secretaria Municipal do Ambiente
(Sema); Instituto Ambiental do Paraná (IAP); Comissão de Direitos dos Animais
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Londrina) e Conselho Municipal de
Proteção e Defesa dos Animais.
Após a realização da audiência pública, em 20 de maio, as comissões dos
Direitos e Bem Estar Animal; de Seguridade Social e de Política Urbana e Meio
Ambiente manifestaram-se favoravelmente ao projeto, conforme entendimento
da assessoria técnica da Câmara. Quórum: 10 votos.

DISCUSSÃO ÚNICA DE REQUERIMENTO
Saneamento Básico (RE nº 174/2019) – Os vereadores e vereadora
deliberam nesta tarde, em discussão única, a sugestão da Câmara Mirim da
Escola do Legislativo, feita por meio do requerimento nº 174/2019, de convidar
o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado; o diretor-presidente da
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Marcelo Cortez; e o
gerente geral da Região Noroeste da Companhia de Saneamento do Paraná
(Sanepar), Rafael Malaguido, para participarem da sessão ordinária da Câmara
Mirim do dia 5 de julho, às 15 horas, para abordarem temas relacionados ao
tratamento de resíduos, coleta e destinação de resíduos e cuidados com o
meio ambiente. Quórum: maioria simples.

AGENDA
Quarta-feira, 12 de junho
9h30 - A Comissão Especial (CE) de Acompanhamento das Investigações de
Clínicas Psiquiátricas de Londrina deve ouvir uma funcionária do setor
administrativo da Clínica Psiquiátrica de Londrina e da Villa Normanda. A CE é
composta pelos vereadores Vilson Bittencourt (PSB), como presidente; Valdir
dos Metalúrgicos (SD), como relator, e Eduardo Tominaga (DEM), como
membro, e vai se reunir na sala de reuniões do prédio do Legislativo.
Sexta-feira, 14 de junho
20 horas - Sessão solene de entrega do Diploma de Reconhecimento Público
ao técnico de futebol e idealizador de projetos sociais relacionados ao esporte
Ivonir José Massi, por iniciativa do vereador Amauri Cardoso (PSDB). A
cerimônia será realizada na sala de sessões, com transmissão online pelo site
www.cml.pr.gov.br e pelo canal da Câmara no Youtube.
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