INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - 17ª LEGISLATURA - ANO 9 - Nº. 732
5ª FEIRA – 11/07/2019

Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (11):
17 horas – População em situação de rua - O professor do Departamento de
Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina (UEL), Fábio Lanza,
participa da sessão desta tarde a convite do vereador Amauri Cardoso (PSDB)
para falar sobre pesquisa realizada junto a moradores de rua no município. O
convite ao docente, doutor em Ciências Sociais, foi feito por meio do
requerimento nº 130/2019.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 (PL 44/2019) – Iniciativa do
Executivo, o projeto trata das diretrizes definidas pelo Município para a
elaboração e execução da Lei Orçamentária referente ao exercício financeiro
do próximo ano, conforme prevê a Constituição Federal. De acordo com os
dados apresentados pelo Executivo na proposta da Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2020 (LDO 2020), o orçamento total do município projetado
para o próximo ano é de R$ 2.018.030.000,00, incluindo uma projeção de R$
1.935.877.000,00 em receitas correntes (entre elas receita tributária e receita
de contribuições) e R$ 82.153.000,00 em receitas de capital (entre elas
operações de crédito). Já as despesas (correntes e de capital) projetadas
somam R$ 2.014.627.000,00.
As comissões permanentes acolheram os pareceres técnicos da Controladoria
e da Assessoria Jurídica do Legislativo e apresentaram pareceres favoráveis à
matéria, indicando a realização de audiência pública para discussão do projeto,
como prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. O debate foi realizado no dia 3
de junho, porém as propostas apresentadas pelos munícipes, após análise
técnica da Controladoria do Legislativo, não foram consideradas aptas a
transformarem-se em emenda à LDO.
No período destinado à solicitação de emendas pelos vereadores foi
apresentada a emenda nº 1, de autoria do vereador Jairo Tamura (PL), a
pedido do Executivo que faz atualizações em tabelas apresentadas no proejto
original. Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e
Redação e de Finanças e Orçamento manifestaram-se favoravelmente à
emenda nº 1. Quórum: 10 votos.
PARECER PRÉVIO
Propõe novo zoneamento para lote no Vale San Fernando (PL 220/2017) –
Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio da Comissão
de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 220/2017, de autoria do
vereador Roberto Fú (PDT), que altera a Lei de Uso e Ocupação do Solo (Lei
nº 12.236/2015) para transformar em Zona Comercial Seis (ZC-6) uma área de

formato irregular medindo cerca de oito mil metros quadrados, localizada no
Vale San Fernando, zona Sul da cidade. O lote foi doado ao Centro de Apoio
ao Paciente com Câncer (CAPC) e atualmente está classificado como Zona
Residencial Três (ZR-3). A Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu
parecer prévio anterior solicitando que fosse anexado ao projeto, pelo autor,
documentos relativos ao Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV); manifestação
do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL) e
realização de audiência pública, que foi realizada no dia 17 de junho.
Em novo parecer prévio a Comissão de Justiça solicita que sejam tomadas
providências indicadas pelo IPPUL, como o preenchimento pelo autor do
projeto de Formulário Padrão para Caracterização, para que o processo siga
todas as etapas previstas em decreto municipal. A Comissão também indica
que a matéria seja encaminhada ao Executivo Municipal para que seja
esclarecido se a Procuradoria Geral do Município entrará com ação contra o
CAPC para discutir a propriedade do imóvel, visto que existe uma insegurança
jurídica em relação à posse legal do terreno. A área foi cedida pelo Município
em 1982 ao Lions Club com a condição de implantar no local uma escola e
uma creche, com prazos pré-definidos. Estes prazos não foram atendidos e,
posteriormente, a creche foi construída e concedida a outra entidade. Em junho
de 2013 a Fundação Melvin Jones, distrito LD-6 do Lions Club, doou a àrea ao
CAPC. Quórum: maioria simples.
SEGUNDA DISCUSSÃO
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. Vencido o prazo regimental, não houve
apresentação de emendas após a aprovação em primeiro turno. Quórum: 10
votos.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Institui no calendário oficial o Dia da Língua Brasileira de Sinais – Libras
(PL66/2019) – De autoria do vereador Felipe Prochet (PSD), o projeto institui

no Calendário de Comemorações Oficiais do Município o Dia da Língua
Brasileira de Sinais (Libras), a ser realizado anualmente no dia 24 de abril.
Nesta data poderão acontecer eventos – como palestras e fóruns – sobre a
importância da linguagem de sinais e sobre as dificuldades em acessibilidade
quanto à surdez. Na justificativa do projeto o autor lembra que o sistema Libras
é a principal forma de comunicação de grande parte das pessoas acometidas
pela surdez, e é composto por palavras, sinais e expressões que formam uma
estrutura gramatical e semântica própria. Ao difundir a linguagem de sinais,
ressalta o vereador, aprimora-se o aprendizado e o desenvolvimento cognitivo,
possibilitando a liberdade de comunicação para os surdos. Acolhendo
pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de
Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto.
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 vereador Jairo Tamura
(PL), que propõe alteração no Estatuto do Regime Jurídico Único dos
Servidores Públicos Civis do Município de Londrina para assegurar ao servidor
público municipal que seja genitor, curador, cônjuge ou responsável legal de
pessoa com deficiência o direito de ser dispensado de até 50% de sua jornada
de trabalho, sem prejuízo aos seus vencimentos.
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 da Câmara. A
Câmara permanecerá em recesso no período de 16 a 31 de julho. Quórum: 13
vereadores.
AGENDA
Sexta-feira, 12 de julho
9 horas – A Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania, composta
pelos vereadores Tio Douglas (PTB), Mario Takahashi (PV) e Felipe Prochet
(PSD), visita três ocupações irregulares no município: Residencial “Flores do
Campo”, na Gleba Primavera; Ocupação “Dona Cida”, próxima ao Conjunto
Maria Cecília e Ocupação “Aparecidinha”, próxima ao Jardim São Jorge, todos
na zona Norte da cidade. Os vereadores partem da Câmara às 8h30 e se
dirigem ao Flores do Campo.
14 horas – A Coleta Informal de Resíduos no município será tema de reunião
pública coordenada pela Comissão de Administração, Serviços Públicos e
Fiscalização, composta pelos vereadores José Roque Neto (PL), Amauri
Cardoso (PSDB) e Vilson Bittencourt (PSB). Foram convidados o presidente e
o diretor de Operações da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização
(CMTU), respectivamente Marcelo Cortez e Alexandre Fujita, e coletores
informais de resíduos de Londrina. O encontro será realizado na sala de
sessões do prédio do Legislativo com transmissão online por meio do site
www.cml.pr.gov.br e pelo canal da Câmara no Youtube.

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 (PL)

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 (PL)

3374-1385

joseroqueneto@cml.pr.gov.br

Junior Santos Rosa (PSD)

3374-1383

juniorsantosrosa@cml.pr.gov.br

Mario Takahashi (PV)

3374-1382

mariotakahashi@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

Vilson Bittencourt (PSB)

3374-1379

vilsonbittencourt@cml.pr.gov.br

EXPEDIENTE
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.
MESA EXECUTIVA 2019/2020
Ailton Nantes (presidente), Eduardo Tominaga (vice-presidente), Felipe
Prochet (1º secretário), Daniele Ziober (2ª secretária) e Amauri Cardoso (3º
secretário).
Coordenação Ana Paula Rodrigues Pinto MTB 2277PR Redação Silvana Leão MTB 2502PR
e Marcela Campos MTB 6229PR Fotografia DP Torrecillas Fotojornalismo Fones (43) 33741326 e 3374-1327.

