
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - 17ª LEGISLATURA - ANO 9 – Nº. 752
3ª FEIRA – 08/10/2019

Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (8):

SEGUNDA DISCUSSÃO
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar junto à Fundação
de Esportes (PL nº 152/2019) – Iniciativa do Executivo, o projeto tramita em
regime de urgência, ampliando em R$ 1.004.000,00 o montante previsto na Lei
Orçamentária vigente para transferência de recursos da Prefeitura à Fundação
de Esportes de Londrina (FEL).  A matéria  também autoriza  a abertura  de
crédito adicional suplementar no mesmo valor, que será utilizado para custear
os projetos  dos  programas esportivos desenvolvidos  no município,  além de
implementar  novas  ações,  como  a  revitalização  de  quadras  e  campos
esportivos. Do total dos recursos a serem repassados, R$ 679.000,00 referem-
se a transferência já realizada ao Município por meio da Lei Pelé (lei federal nº
9.615/1988), e o restante dos recursos (R$ 325.000,00) serão provenientes de
sobra na dotação orçamentária do Município. Acolhendo pareceres técnicos, as
comissões  de  Justiça,  Legislação  e  Redação  e  de  Finanças  e  Orçamento
votaram favoravelmente à tramitação do projeto. Quórum: 10 votos. 

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Declara de utilidade pública a entidade GERAR – Geração de Emprego,
Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional (PL nº 120/2019) – Iniciativa
do  Executivo,  o  projeto  declara  de  utilidade  pública  a  organização  social
GERAR – Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional,
dedicada ao acolhimento de jovens para  encaminhamento ao mercado de
trabalho.  A entidade  foi  fundada em 2003 em Curitiba  e  atua em Londrina
desde  2014.  O  Executivo  informa  que  a  certificação  de  utilidade  pública  é
importante  para que a  organização atenda às suas finalidades estatutárias,
possa  firmar  convênios  com  o  Município  e  estar  regular  junto  aos  órgãos
públicos  competentes  para  fins  legais,  administrativos,  contábeis  e  afins.
Acolhendo  os  pareceres  técnicos  as  comissões  de  Justiça,  Legislação  e
Redação; de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do Adolescente e
da Juventude e de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio manifestaram-
se favoravelmente ao projeto. Quórum: maioria simples.

PARECER PRÉVIO 
Desafeta  de  uso comum do povo áreas  de terras nas  regiões  Norte  e
Leste  (118/2019) - Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer
prévio  das  comissões  de  Política  Urbana  e  Meio  Ambiente  e  de  Direitos



Humanos e Defesa da Cidadania ao projeto de lei nº 118/2019, de autoria do
Executivo,  que  desafeta  de  uso  comum do  povo  uma  área  de  terras  com
1.519,82 metros quadrados, situada no Jardim Paraíso, na zona Norte, e outra
com 1.479,37 metros quadrados, no Conjunto Habitacional Mister Thomas, na
zona Leste,  e autoriza as suas permissões de uso ao Centro de Educação
Infantil  Governador José Richa,  mantenedor do Centro de Educação Infantil
Guiomar  Moreira  e  Centro  de  Educação  Infantil  Ana  Proveller.  Os  imóveis
desafetados  serão  destinados  à  continuidade  das  atividades  de  educação
infantil.  As  comissões  de  Política  Urbana  e  Meio  Ambiente  e  de  Direitos
Humanos e Defesa da Cidadania solicitam manifestação do Executivo quanto à
possibilidade das áreas estarem afetadas como praça e anexação do mapa
faltante da área do Jardim Paraíso. Quórum: maioria simples.

PEDIDO 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. 

Terceirização nas instituições de educação infantil  (PI nº 179/2019) – O
vereador Amauri Cardoso (PSDB) solicita informações referentes a edital de
chamamento público  da Secretaria Municipal  de Educação  para seleção de
Organizações  da  Sociedade  Civil  (OSC)  interessadas  em  assumir  o
funcionamento  de  unidades  de  educação  infantil  que  encontram-se  em
construção.  Um  dos  questionamentos  feitos  pelo  vereador  refere-se  à
possibilidade  de  ações  judiciais  por  parte  de  candidatos  aprovados  em
concurso público para professores de educação infantil e não convocados pelo
Município.

AGENDA 
Quarta-feira, 9/10
8h30 – A presidente da Comissão dos Direitos e Bem-Estar Animal da Câmara,
vereadora Daniele Ziober (PP), participa na manhã desta quarta-feira de ação
da 4ª Companhia da Polícia Militar do Paraná no Residencial Flores do Campo,
zona Norte de Londrina. O objetivo da ação, que contará com a presença de
integrantes  da  Vigilância  Sanitária  e  da  Diretoria  de  Bem-Estar  Animal  da
Secretaria Municipal do Ambiente, é fazer o cadastro para castração gratuita
dos  animais  que  pertencem  a  famílias  de  baixa  renda.  Na  oportunidade
também serão feitas doações de ração e cadastro de animais para feiras de
adoção.

14  horas –  Sob  coordenação  do  vereador  Vilson  Bittencourt  (PSB),  a
Comissão de Administração, Serviços Públicos e Administração discute com o
procurador-geral do Município, João Luiz Esteves, e com o secretário municipal
de Gestão Pública, Fábio Cavazotti, as medidas legais a serem tomadas em
relação  à  exploração  de atividade  agrícola  em terreno público,  destinado  à
instalação da Cidade Industrial de Londrina (Cilon), na zona Oeste. A reunião



da Comissão, composta também pelos vereadores José Roque Neto e Amauri
Cardoso, será realizada na lateral da sala de sessões.

Sexta-feira, 11/10
14  horas  – O Grupo  de  Trabalho  de Revitalização  do  Centro  Histórico  de
Londrina,  coordenado pela  Comissão  de  Política  Urbana  e  Meio  Ambiente,
reúne-se  com representantes  do  Executivo  e  da Associação  dos  Amigos  e
Moradores  do  Centro  Histórico  para  dar  prosseguimento  às  discussões  de
melhorias  na  região.  O  encontro  será  na  sala  de  reuniões  do  prédio  do
Legislativo.

Sábado, 12/10
12 horas - Entrega do Diploma de Reconhecimento Público à Associação dos
Engenheiros Agrônomos de Londrina (AEA Londrina), criada em 28 de junho
de 1969. A homenagem é uma iniciativa do vereador Jairo Tamura (PL), por
meio do requerimento nº 161/2019, e será realizada na sede da Associação.
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