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Confira dos destaques da sessão ordinária desta terça-feira (25):
SEGUNDA DISCUSSÃO
Exige pareceres da Secretaria de Obras, do Ippul e da Cohab-Ld para
alienação de áreas públicas (PE nº 1/2019) – Iniciativa dos vereadores Tio
Douglas (PTB), Eduardo Tominaga (DEM), João Martins (PSL), José Roque
Neto (PR), Roberto Fú (PDT), Valdir dos Metalúrgicos (SD), Péricles
Deliberador (PSC) e da vereadora Daniele Ziober (PP), o projeto de emenda à
Lei Orgânica do Município (LOM) altera a redação do parágrafo único do artigo
78 da referida lei para acrescentar a exigência de apresentação de pareceres
da Secretaria Municipal de Obras, do Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Londrina (Ippul) e da Companhia de Habitação de Londrina (CohabLd) na tramitação dos projetos que tenham por objetivo alienar áreas de terras
destinadas a serviço público local. Atualmente a LOM prevê que esses projetos
sejam acompanhados apenas de pareceres das secretarias de Educação, de
Assistência Social e de Saúde. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação
manifestou-se favoravelmente ao projeto. A matéria foi aprovada em primeiro
turno e, vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas.
Quórum: 13 votos.
Declara de utilidade pública a Associação Missionária Evangélica Vida
(PL nº 39/2019) – De autoria do vereador Junior Santos Rosa (PSD), o projeto
declara de utilidade pública a Associação Missionária Evangélica Vida.
Conforme a justificativa do autor, a instituição é uma entidade de assistência
social filantrópica que tem por finalidade recuperar e assistir pessoas em
situação de rua, buscando reintegrá-las ao convívio social e familiar. Com
cerca de três décadas de fundação, a Missão Vida possuía, no ano de 2018, 11
núcleos voltados para triagem, recuperação e reintegração de homens em
situação de rua, sendo eles no Distrito Federal e no estado de Goiás (3
unidades), em Minas Gerais (2 unidades), no Rio de Janeiro, na Bahia, no
Amazonas e no Paraná (2 unidades em cada estado), sendo uma delas em
Londrina. Em 2018 a entidade atendeu 202 pessoas, com o fornecimento de
20.823 refeições, 768 programações (como cultos, palestras e filmes
educativos), 192 cortes de cabelo e 51 procedimentos médicos. Acolhendo os
pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação; de
Direitos Humanos e Defesa da Cidadania e de Educação, Cultura e Desporto
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não
houve apresentação de emendas. Quórum: maioria simples.
Institui no calendário de Comemorações Oficiais do Município o Dia da
Agricultura Familiar (PL nº 42/2019) – Proposto pelo vereador Tio Douglas
(PTB), o projeto institui no calendário de Comemorações Oficiais do Município
o Dia da Agricultura Familiar, a ser comemorado anualmente em 25 de julho.

Na justificativa do PL, o autor explica que a agricultura familiar é o cultivo da
terra realizado por pequenos proprietários, que têm como mão de obra o
núcleo familiar. Conforme o vereador, em Londrina existem 2.635 propriedades
que se dedicam à agricultura familiar, responsáveis por cerca de 70% dos
alimentos consumidos na localidade. As comissões de Justiça, Legislação e
Redação e de Educação, Cultura e Desporto acolheram os pareceres técnicos
e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não
houve apresentação de emendas. Quórum: maioria simples.
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Teatro da Paz
(PL nº 48/2019) – O projeto, de autoria do vereador Jairo Tamura (PR), declara
de utilidade pública a Associação dos Amigos do Teatro da Paz, grupo com
mais de 400 atores amadores que encena todos os anos a Paixão de Cristo em
um palco ao ar livre no Centro Social Urbano de Londrina, na Vila Portuguesa
(área central). Em sua justificativa, o vereador lembra que os atores
apresentaram-se pela primeira vez em 1979, quando ainda formavam um
pequeno grupo de jovens (Mojepa – Movimento Jovem da Paz), nas escadarias
da Paróquia Nossa Senhora da Paz. Com o passar do tempo, o público
cresceu tanto que rapidamente houve a necessidade de mudança do local de
apresentação. Atualmente a encenação atrai milhares de pessoas. Desde
2016, o Teatro promove a Paixão Solidária, recolhendo doações de alimentos
não perecíveis para serem entregues a instituições sem fins lucrativos de
Londrina. É responsável ainda pelo projeto Jesus Disfarçado de Noel, que
promove a entrega de presentes para crianças e alimentos para famílias
carentes. Acolhendo os pareceres técnicos, as comissões de Justiça,
Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se
favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não houve
apresentação de emendas. Quórum: maioria simples.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Proíbe a aplicação de multas e autos de infração por avanço de semáforo
(PL nº 170/2018) - De autoria do vereador Guilherme Belinati (PP), o projeto
proíbe as multas de trânsito por avanço de semáforo no período compreendido
entre as 23 horas e 5 horas da manhã, desde que o veículo não esteja em
velocidade superior a 30 km/h. O autor justifica que ao reduzir a velocidade do
veículo, o motorista poderá ter a visão do cruzamento e, se necessário, frear,
evitando paradas desnecessárias em horários de maior perigo. Lembra ainda
que a lei nº 8.495/2001 estabelece que de domingo a quinta-feira os semáforos
deverão funcionar normalmente das 6 horas às 24 horas; às sextas-feiras e aos
sábados têm funcionamento normal de zero à uma hora e das 6 às 24 horas.
Fora desses horários o semáforo deverá permanecer apenas com a luz
amarela acesa e piscando intermitentemente.
Acolhendo parecer da assessoria jurídica a Comissão de Justiça emitiu parecer
prévio solicitando a análise e manifestação da Companhia Municipal de
Trânsito e Urbanização (CMTU), que posicionou-se contrariamente à matéria.
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não acolheu o parecer jurídico e
manifestou-se favoravelmente à tramitação do projeto. As comissões de
Política Urbana e Meio Ambiente e de Segurança Pública emitiram pareceres
prévios solicitando a manifestação do 5º Batalhão de Polícia Militar do Estado

do Paraná e do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), que
informaram ser contrários à matéria. Acolhendo os pareceres técnicos, as
comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de Segurança Pública
emitiram votos contrários ao projeto. Quórum: 10 votos.
Autoriza a abertura de crédito suplementar junto ao Fundo Municipal de
Urbanização (PL 53/2019) – Iniciativa do Executivo, o projeto altera o Plano
Plurianual 2018-2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO/2019) e a Lei
Orçamentária Anual (LOA/2019) para abrir Crédito Adicional Suplementar junto
ao Fundo Municipal de Urbanização de Londrina (FUL) no valor de até R$
3.365.380,00. A necessidade de interferência financeira é justificada pelo
decreto nº 56/2019, de janeiro deste ano, que incluiu entre os serviços de
limpeza urbana realizados pela Companhia Municipal de Trânsito e
Urbanização (CMTU) a limpeza e conservação de bocas de lobo e galerias de
águas pluviais, praças, calçadas e meios-fios. De acordo com o decreto,
apenas os serviços de manutenção, adequação, construção e reconstrução
das galerias de águas pluviais permanecerão sob competência e
responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação. O
Executivo informa que os recursos a serem repassados ao FUL são
provenientes de superávit financeiro do Fundo Municipal de Saneamento
Básico e Desenvolvimento Sustentável, conforme autorização do Conselho
Municipal de Saneamento. Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de
Justiça, Legislação e Redação e de Finanças e Orçamento manifestaram-se
favoravelmente à matéria. Quórum: 10 votos.
DISCUSSÃO ÚNICA
Cria e denomina a Escola Municipal Professor Joaquim Pereira Mendes
(PL nº 47/2019) – Iniciativa do Executivo, o projeto cria e denomina Escola
Municipal Professor Joaquim Pereira Mendes o próprio público para este fim
localizado na rua Guilherme Farel, nº 1000, no Jardim do Louvre, zona Oeste.
A matéria ainda revoga a lei nº 12.598/2017, que criou e deu o mesmo nome a
escola localizada na avenida Juscelino Kubitscheck, nº 2302, que funcionou em
dualidade administrativa com o Colégio Estadual Vicente Rijo. O homenageado
nasceu em 1953, em Marilândia do Sul, e morou toda a infância e boa parte da
juventude no campo. Ainda jovem começou a dar aulas em uma escola rural.
Após alguns anos mudou-se para o distrito de Paiquerê e mais tarde para
Tamarana. Em 1988, ainda nesta localidade, voltou a atuar no ambiente
escolar, como vice-diretor da extinta Escola Municipal Dr. Oswaldo Alberto de
Souza Palhares. Nesta época prestou concurso público e, após sua aprovação,
foi eleito diretor da escola em 1991. Ao término de sua segunda gestão passou
a intercalar o trabalho como diretor de Merenda da Secretaria Municipal de
Educação com a direção da Escola Municipal John Kennedy, no distrito de
Guaravera. Faleceu em outubro de 2005, aos 51 anos. Acolhendo pareceres
técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Educação,
Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quórum:
maioria simples.
PRORROGAÇÃO DE PRAZOS para responder PEDIDOS DE INFORMAÇÃO

Os vereadores e vereadora discutem na sessão desta tarde a solicitação do
Executivo de prorrogação de prazos para resposta a quatro Pedidos de
Informação de autoria do vereador Vilson Bittencourt (PSB).
O vereador busca esclarecimentos sobre as perdas salariais acumuladas nos
cargos de médicos plantonistas no Município (PI nº 109/2019); sobre a
propriedade de área de terras situada no lote 16-C da Gleba Lindoia, na zona
Leste (PI nº 110/2019); sobre a quantidade de lotes existente na área de
40.000 metros quadrados, denominada lote nº 341-A, na Gleba Jacutinga, na
zona Norte (PI nº 111/2019); e sobre a existência de ação judicial referente à
área de praça pública 03, contendo 6.997,74 metros quadrados, no Conjunto
Residencial Santa Rita IV, na zona Oeste de Londrina (PI nº 112/2019).
AGENDA
Quarta-feira, 26 de junho
9h30 – Reunião de trabalho da Comissão Especial (CE) de Acompanhamento
das Investigações de Clínicas Psiquiátricas de Londrina, composta pelos
vereadores Vilson Bittencourt (PSB) como presidente e Eduardo Tominaga
(DEM) como membro. O terceiro integrante e relator da CE, lugar que vinha
sendo ocupado por Valdir dos Metalúrgicos (SD), suplente do vereador Mario
Takahashi (PV), deverá ser escolhido na sessão desta terça-feira. A reunião da
Comissão será realizada na sala de reuniões do prédio do Legislativo.
14 horas – Os vereadores Jamil Janene (PP), Péricles Deliberador (PSC) e
Estevão da Zona Sul (sem partido), que compõem a Comissão Especial de
Acompanhamento dos Distritos reúnem-se para discutir com representantes da
Polícia Militar e da Guarda Municipal as melhorias possíveis na segurança das
comunidades rurais do município. O encontro será na sala de reuniões do
prédio do Legislativo.
20 horas – Sessão solene para entrega da Comenda Ouro Verde ao Colégio
Adventista, um dos mais tradicionais de Londrina. A instituição receberá a
honraria por meio da lei nº 11.124/2011, de autoria do então vereador Joel
Garcia e outros 15 parlamentares. Atualmente a honraria é denominada
Medalha Ouro Verde e será entregue pelo vereador João Martins (PSL). A
solenidade será realizada na sala de sessões da Câmara, com transmissão
online pelo site www.cml.pr.gov.br e pelo canal da Câmara no Youtube.
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