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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira:
16 horas – Heloísa Helena Pereira Bello, presidente da Associação de
Proteção e Assistência aos Condenados (Apac); Rafael Soares, professor de
Direito; e Reginaldo Peixoto, coordenador regional do Departamento
Penitenciário do Paraná (Depen) em Londrina, falam sobre o trabalho dos
professores das unidades prisionais de Londrina e as aprovações no vestibular
da UEL e de outras universidades, atendendo a convite do vereador Amauri
Cardoso (PSDB), por meio do requerimento nº 30/2020.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Cria dez vagas de psicólogo e uma de médico psiquiatra no município (PL
nº 207/2019) – De autoria do Executivo, altera o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo
do Município de Londrina (lei 9.337/2004). O projeto de lei cria vagas para o
cargo de Promotor de Saúde Pública, nas funções de Medicina em Psiquiatria
(uma vaga, para a Autarquia Municipal de Saúde) e de Psicologia (dez vagas,
sendo seis para a Autarquia Municipal de Saúde para atuação nos Centros de
Atenção Psicossocial - Caps e quatro para a Secretaria Municipal de
Educação, que ainda não dispõe deste tipo de profissional). A Comissão de
Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer da Assessoria Jurídica da
Câmara e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização e a Comissão de Finanças e
Orçamento também seguiram o entendimento da Assessoria Técnica da Casa
e votaram a favor da proposta. Como o projeto versa sobre Plano, ele segue
tramitação especial. Vencido o prazo regimental de sete dias úteis, não foram
apresentadas emendas antes do primeiro turno de deliberação. Quórum: 10
votos.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Cria o Projeto Brincando na Rua (PL nº 168/2019) – De autoria do vereador
Pastor Gerson Araújo (PSDB), a proposta pretende incentivar as crianças à
prática de brincadeiras de rua com o apoio do Poder Público. O projeto poderá
ser realizado em ruas, praças, parques e lagos. Na justificativa, o vereador
afirma que o intuito é envolver a população em atividades que fortaleçam os
vínculos das crianças e dos adolescentes por meio da valorização da cultura,
do esporte e lazer. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU),
em ofício, informou que os pedidos para uso de espaço público podem ser
feitos em parcerias com instituições religiosas, associações sem fins lucrativos
e secretarias municipais, que têm isenção das taxas previstas no Código
Tributário Municipal. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação manifestouse favoravelmente ao projeto. As comissões de Educação, Cultura e Desporto

e de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do Adolescentes e da
Juventude manifestaram-se favoravelmente à proposta na forma do substitutivo
nº 1, que fez alterações redacionais. Em nova análise, a Comissão de Justiça
apresentou parecer favorável ao substitutivo nº 1. A proposta foi aprovada em
primeira discussão e não houve apresentação de emendas antes do segundo
turno de deliberação. Quórum: 10 votos.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Declara de utilidade pública a ONG Sistema Ajuda Brasil (PL nº 185/2019)
– Na justificativa do projeto de lei, o autor, vereador Roberto Fú (PDT), afirma
que a instituição é uma Associação Civil de Direito Privado, sem fins lucrativos,
que tem por finalidade a promoção do desenvolvimento econômico, esportivo,
intelectual, educacional e social, além da ética, da paz, da cidadania, dos
direitos humanos e da democracia. A ONG, segundo documentos
apresentados, participou de campanhas como “Celular Legal”, da Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel), divulgação do site do Serasa, doação
de lixo eletrônico à ONG E-Lixo, roupas e sapatos para o Provopar, entre
outras atividades. Corroborando o parecer da Assessoria Jurídica, a Comissão
de Justiça, Legislação e Redação manifestou-se favoravelmente ao projeto. As
comissões de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania e de Educação,
Cultura e Desporto acataram parecer da Assessoria Técnico-Legislativa e
emitiram voto conjunto favorável ao projeto de lei. Quórum: maioria simples.
DISCUSSÃO ÚNICA
Denomina Bosque Alberto Dela Vega área de propriedade do município
(PL nº 200/2019) – Apresentado pelo vereador Péricles Deliberador (PSC), o
projeto de lei dá nome à área verde de 20.891 m2, no loteamento Vale das
Araucárias, zona sul de Londrina. Alberto Dela Vega nasceu em Jaú, interior de
São Paulo, em 1928. Em 1945, mudou-se para Londrina com os pais e foi
morar na Fazenda Ferraz. O homenageado fez parte da primeira turma de
alunos do Colégio Londrinense. Casou-se em 1952 com Afife Jorge Dela Vega
e teve quatro filhos: José Alberto, Paulo, Márcia Regina e Maria Cristina. Em
1969, Paulistina, como era conhecido, começou a trabalhar como taxista na
praça Gabriel Martins, no centro de Londrina, onde atuou até os 80 anos de
idade. Alberto faleceu em 21 de julho de 2017. A Comissão de Justiça,
Legislação e Redação corroborou o parecer da Assessoria Jurídica e
manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de Educação, Cultura e
Desporto acatou parecer da Assessoria Técnico-Legislativa e emitiu voto
favorável ao projeto. Quórum: maioria simples.
DISCUSSÃO ÚNICA DE 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.
UBS do Parque Guanabara (PI nº 29/2020) – O vereador Péricles Deliberador
(PSC) solicita informações sobre a Unidade Básica de Saúde do Parque
Guanabara.

Asfalto na rua Sebastiana Moreira de Carvalho (PI nº 30/2020) – O vereador
Eduardo Tominaga (DEM) requer informações sobre pavimentação na rua
Sebastiana Moreira de Carvalho, no Jardim Moriá.
AGENDA
Sexta-feira, 11/03
20 horas – Solenidade de entrega da Medalha Ouro Verde ao Fórum
Desenvolve Londrina, na sala de sessões, por iniciativa do vereador Junior
Santos Rosa (PSD).
Segunda-feira, 16/03
19 horas – Audiência pública para debater os problemas da dengue em
Londrina, medidas para amenizar e combater a doença e o alto índice de
infestação do mosquito Aedes aegypti.
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