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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (04)

SEGUNDA DISCUSSÃO
Altera regra para autorização especial de funcionamento de comércio,
indústria e prestação de serviços (PL nº 189/2019) – Apresentado pelo
vereador Jamil Janene (PP), o projeto altera o parágrafo 1o, do artigo 16, do
Código de Posturas (lei 11.468/2011), que trata da autorização especial para
funcionamento de comércios, indústrias e prestadores de serviços. O projeto
retira a obrigatoriedade da anuência de sindicatos dos empregados para que o
município conceda autorização especial para antecipação ou prorrogação do
horário de funcionamento dos estabelecimentos, a título precário e por prazo
determinado. No dia 18 de dezembro de 2019 foi realizada audiência pública
na sala de sessões da Câmara de Londrina para debater o projeto de lei. Uma
única proposta foi apresentada pelo Sindicato dos Empregados no Comércio
de Londrina (Sindecolon), solicitando que não seja alterada a atual redação do
§1º do artigo 16 do Código de Posturas.
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer favorável ao
projeto. A Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio e a
Comissão de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização, em parecer
conjunto, também manifestaram-se favoravelmente ao PL, apesar dos
apontamentos emitidos no parecer da assessoria técnica. O documento, de
caráter opinativo, sugere que a discussão seja aprofundada, solicitando a
manifestação de outras entidades representativas dos trabalhadores, como de
setores da indústria e prestação de serviços, que não tiveram
representatividade na audiência pública. Também entende que o Conselho
Municipal da Cidade deveria ser acionado para emitir parecer, já que o projeto
de lei altera dispositivo do Código de Posturas, que é uma das leis
complementares do Plano Diretor. No dia 19 de dezembro de 2019 o projeto foi
aprovado em 1ª discussão. 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. Quórum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria
simples.
Informações sobre terreno no Jardim Fugiwara (PI nº 1/2020) – O vereador
Roberto Fú (PDT) solicita ao prefeito que envie documentos e informações

sobre o terreno localizado entre as ruas Ildefonso de Souza, Leonardo Gomes
de Castro, Jurema e Raphael Ferraro, do lote 38-B, no Jardim Fugiwara.
Gastos com viagens e passagens aéreas no Executivo (PI nº 2/2020) – O
vereador Amauri Cardoso (PSDB) solicita ao Prefeito que envie os documentos
e as informações especificadas sobre gastos com viagens e passagens aéreas
dos servidores e agentes políticos do Executivo.
AGENDA
Sábado, 08/02
16 horas – Solenidade de Posse e Instalação da 3ª Legislatura da Câmara
Mirim
Segunda-feira, 10/02
19 horas – Audiência pública coordenada pela Comissão de Justiça,
Legislação e Redação para discussão do projeto de lei nº 125/2019, de autoria
do vereador Guilherme Belinati (PP), que discute a instalação de equipamento
eliminador de ar nas tubulações do sistema de abastecimento de água da
Sanepar.
Todos os eventos são realizados na sala de sessões do prédio da Câmara de
Vereadores, abertos à participação da comunidade e contam com transmissão
ao vivo por meio do site www.cml.pr.gov.br e pelo canal do Legislativo no
YouTube.
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