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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (2):

16 horas –  Rede de enfrentamento à violência - A secretária municipal de
Políticas Públicas para Mulheres, Nádia Oliveira de Moura, participa da sessão
desta tarde para falar sobre as ações do Município, como a viagem realizada a
Brasília no mês de abril, para a implantação em Londrina da Casa da Mulher
Brasileira para atendimento às vítimas de agressões domésticas e familiares, e
do Projeto Glória, plataforma de inteligência artificial criada com o objetivo de
combater a violência contra a mulher. O convite à secretária foi feito por meio
do requerimento nº 126/2019, assinado pela vereadora Daniele Ziober (PP).

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Cria a Comissão de Defesa dos Direitos e Bem Estar da Pessoa Idosa (PR
nº 1/2019) – De autoria dos vereadores José Roque Neto (PL), Estevão da
Zona  Sul  (sem partido),  Péricles  Deliberador  (PSC),  Pastor  Gerson  Araújo
(PSDB),  Tio  Douglas  (PTB),  Vilson  Bittencourt  (PSB)  e  Eduardo  Tominaga
(DEM), o projeto de resolução nº 1/2019 altera o Regimento Interno da Câmara
Municipal  de  Londrina  (resolução  nº  106/2014)  para  criar  a  Comissão  de
Defesa dos Direitos e Bem Estar da Pessoa Idosa, que terá o papel de emitir
pareceres  sobre  matérias  relacionadas  ao  tema,  preservar  e  proteger  os
direitos  e  garantias  da  pessoa  idosa  e  incentivar  a  conscientização  da
importância dos idosos na sociedade, entre outros objetivos. Na justificativa, o
autor  lembra  que os números que  indicam o  envelhecimento da população
comprovam a urgência do poder público em aplicar novas políticas e práticas
de proteção ao idoso. 
Acolhendo  parecer  técnico  a  Comissão  de  Justiça,  Legislação  e  Redação
manifestou-se  favoravelmente  ao  projeto.  A  Mesa  Executiva  não  acolheu  o
parecer  técnico  e  também  manifestou-se  favoravelmente  à  proposta.  Já  a
Comissão  de  Direitos  Humanos  e  Defesa  da  Cidadania  acolheu  o  parecer
técnico,  com  voto  em  separado  do  vereador  Felipe  Prochet  (PSD),  e
apresentou o substitutivo nº 1, que amplia as atribuições e competências da já
existente Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania. A Comissão
de Justiça votou favoravelmente à tramitação do substitutivo nº 1. Vencido o
prazo regimental, não houve apresentação de emendas. Quórum: 10 votos.

Altera as regras para autorização de viagens de vereadores (PR nº 2/2019)
– De autoria da Mesa Executiva, o projeto de resolução modifica o Regimento
Interno  da  Câmara  (resolução  nº  106/2014)  para  alterar  as  regras  de
autorização de viagens oficiais e de participação dos vereadores em eventos
externos, como cursos, conferências, simpósios e congressos. De acordo com
o  PR  2/2019,  a  permissão  para  que  os  parlamentares  se  ausentem  do
município  deverá  ser  dada  pela  maioria  absoluta  dos  membros  da  Mesa



Executiva  e  não  mais  apenas  pelo  presidente  da  Câmara.  Como  a  Mesa
Executiva tem cinco integrantes (presidente, vice-presidente, 1º secretário, 2º
secretário e 3º secretário), será necessário que ao menos três deles aprovem a
solicitação. O projeto mantém a necessidade de que o pedido seja feito por
meio de requerimento contendo a justificativa da viagem e, quando for o caso,
com a apresentação de material de divulgação do evento. Também como já era
previsto no Regimento Interno, o parlamentar deverá apresentar relatório em
que conste a prestação de contas, no prazo de cinco dias úteis do retorno da
viagem. Acolhendo parecer da assessoria jurídica, o projeto recebeu parecer
favorável  da Comissão de Justiça,  Legislação e  Redação.  Vencido o prazo
regimental, não houve apresentação de emendas antes do primeiro turno de
votação. Quórum: 10 votos.

SEGUNDA DISCUSSÃO
Abre Crédito Adicional Especial junto à Secretaria Municipal do Ambiente
(PL nº  45/2019)  – Iniciativa  do Executivo,  o  projeto  autoriza  a  abertura  de
Crédito Adicional Especial no valor de até R$ 152.000,00 junto à Secretaria
Municipal do Ambiente / Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA) e Fundo
de Proteção aos Animais (FUPA) para aquisição de materiais e equipamentos
necessários ao FMMA e de ração para alimentar cães e gatos abrigados em
entidades  contempladas  com  o  título  de  Utilidade  Pública,  em  razão  da
inviabilidade física de todos esses animais serem mantidos sob a guarda e
cuidados  do  Município.  Para  a  abertura  do  crédito,  o  Executivo  indica  a
anulação  parcial  de  dotações  em  programas  da  Secretaria  Municipal  do
Ambiente  (Sema).  Acolhendo  pareceres  técnicos,  as  comissões  de  Justiça,
Legislação  e  Redação  e  de  Finanças  e  Orçamento  manifestaram-se
favoravelmente ao projeto. Quórum: 10 votos. 

RECURSO CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA
Prevê  a  participação  do  Sindicato  dos  Taxistas  nas  decisões  sobre  a
padronização dos veículos (PL nº  62/2019)  -  Os vereadores e  vereadora
deverão avaliar  recurso apresentado ao plenário pelo vereador Tio  Douglas
(PTB) em razão do parecer contrário da Comissão de Justiça,  Legislação e
Redação  ao  projeto  de  lei  nº  62/2019,  que  altera  a  lei  que  disciplina  as
condições para exploração do serviço de táxi no Município (nº 10.969/2010)
para determinar que os veículos deverão ser padronizados em regulamentação
estabelecida pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) de
comum  acordo  com  o  Sindicato  dos  Taxistas  de  Londrina.  Amparada  em
parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça votou contrariamente à
tramitação do projeto por vício de iniciativa. 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.  Quorum  para  aprovação  dos  Pedidos  de  Informação:  maioria
simples. 



Propriedade de terreno na zona Norte (PI nº 127/2019) – O vereador Junior
Santos  Rosa (PSD)  deseja  saber  se  o  terreno localizado na  Rua Spártaco
Ferrarese,  nos  fundos  do  Condomínio  Residencial  Catuaí  e  Condomínio
Residencial Bourbon, no Jardim Santa Cruz (zona Norte), é de propriedade do
Município.

Manutenção de ponte na Avenida dos Ipês (PI nº 129/2019) – O vereador
Junior Santos Rosa (PSD) solicita informações sobre a última manutenção e a
existência  de  projeto  de  melhorias  em ponte  localizada  na  continuação  da
Avenida dos Ipês, na Estância Santa Paula, na zona Oeste da cidade.

Domínio  de  área  de  praça  na  zona  Sul  (PI  nº  130/2019) –  O  vereador
Roberto  Fú (PDT)  requer informações sobre a Praça Saulo Correa Ribeiro,
localizada na Rua Aurora Sathler, no Residencial Sathler, na Gleba Palhano
(zona Sul), entre elas se a área continua sob o domínio do Município e se há
projeto de revitalização para o local.

AGENDA
Quarta-feira, 3 de julho
14 horas  – A Comissão de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização
reúne-se com o presidente da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização
(CMTU), Marcelo Cortez, para discutir as providências tomadas em relação aos
problemas da coleta seletiva de lixo na cidade. A Comissão é formada pelos
vereadores  José  Roque  Neto  (PL),  Amauri  Cardoso  (PSDB)  e  Vilson
Bittencourt (PSB), e o encontro será realizado no  prédio da Câmara.

Sexta-feira, 5 de julho
20  horas –  Sessão  solene  para  entrega  do  Diploma  de  Reconhecimento
Público ao Observatório de Gestão Pública de Londrina (OGPL), por iniciativa
do  vereador  Tio  Douglas  (PTB).  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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