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Confira os destaques da sessão ordinária de terça-feira:
15h30 – O presidente do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE/PR),
Domingos Tarço Murta, e a coordenadora do CIEE/PR em Londrina, Roseli da
Silva Marques, falarão sobre os trabalhos desenvolvidos em Londrina ao longo
dos 53 anos de existência da entidade.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Exige profissional com conhecimento da Língua Brasileira de Sinais
(Libras) nos serviços de saúde (PL nº 205/2019) – O projeto de lei institui a
obrigatoriedade da presença de um profissional apto a se comunicar por meio
da Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos serviços do município que prestam
atendimento à saúde: Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto
Atendimento (UPA), Pronto Atendimento Infantil (PAI), Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu), Centros de Atenção Psicossocial (Caps),
Maternidade Municipal, Laboratório Municipal, Policlínica, Ambulatório de
Infecções Sexualmente Transmisíveis e Farmácia Municipal. Conforme o
projeto, os serviços terão o prazo de 180 dias para se adequar às normas. Na
justificativa do PL, o autor afirma que em Londrina, de acordo com o Censo
Demográfico do IBGE de 2010, há 25.463 habitantes com deficiência auditiva e
estima-se que, deste total, aproximadamente 70% utilizem o Sistema Único de
Saúde (SUS).
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, seguindo entendimento da
Assessoria Jurídica da Câmara, emitiu parecer prévio solicitando manifestação
da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e do Conselho Municipal de Saúde
(CMS). A AMS e o CMS afirmaram que o projeto tem grande relevância, mas
consideraram que deve ser oferecido um tempo adequado para a capacitação
dos servidores, uma vez que há vários serviços de saúde no município e será
necessário capacitar um numero de profissionais relativamente grande a fim de
garantir pelo menos em todos os turnos um servidor habilitado. Tanto a AMS
quanto o CMC entendem que será preciso a incorporação gradativa da
capacitação, por meio de parcerias com instituições de ensino, Escola de
Governo e organizações comunitárias. Posteriormente às manifestações, a
Comissão de Justiça corroborou o parecer da Assessoria Jurídica da Câmara e
manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de Direitos Humanos e
Defesa da Cidadania e a Comissão de Seguridade Social também seguiram o
entendimento da Assessoria Técnico-Legislativa da Casa e votaram a favor do
projeto. Quórum: 10 votos.

PARECER PRÉVIO
Transfere áreas de terras do Município para a Companhia de Habitação de
Londrina – Cohab-Ld (PL nº 76/2020) – Os vereadores e a vereadora votam
parecer prévio da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Doação de
Bens Públicos e da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente solicitando
manifestação sobre o projeto para: Secretaria Municipal de Cultura; Secretaria
Municipal de Obras; Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina
(Ippul); Conselho Municipal da Cidade (CMC); e Associação dos
Permissionários do Mercado Shangri-lá. As comissões também recomendam a
realização de audiência pública.
O projeto de lei altera dispositivos da lei municipal nº 9.237/2003 para desafetar
de uso comum do povo e/ou especial área localizada no Parque Guanabara,
transferindo-a à Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld). O PL
também autoriza a Cohab a alienar ou permutar esse e os demais imóveis
citados na Lei nº 9237/2003 para utilização dos recursos em projetos de
habitação de interesse social. Segundo a justificativa do PL, o que se pretende
é sanar um lapso que ocorreu na época de elaboração da referida lei, faltando
incluir um lote na relação das áreas onde atualmente se encontra o Mercado
Municipal do Parque Guanabara e que foram transferidas à Cohab-Ld.
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer da
Assessoria Jurídica da Câmara e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A
Comissão de Finanças e Orçamento também seguiu o parecer técnico e votou
a favor do PL. 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, prorrogável por igual período desde que devidamente
justificado. Quórum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria
simples.
Pronto Atendimento de Saúde (PI nº 109/2020) – Requer ao prefeito que
encaminhe informações sobre a reforma do prédio do Pronto Atendimento de
Saúde 24 horas Adão Pinto Rosa, localizado na Rua Aroeira, na esquina com a
Rua Amendoinzeiro, no Jardim Leonor.
Decoração natalina (PI nº 110/2020) – Solicita ao prefeito que envie
informações sobre a previsão e as condições de uma possível decoração
natalina em 2020.
AGENDA
Quarta-feira, 26 de agosto

14 horas – Reunião pública remota da Comissão de Defesa dos Direitos do
Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude e da Comissão de
Educação, Cultura e Desporto para “Apresentação do novo fluxo de
atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência”. Foram
convidadas as secretárias municipais de Assistência Social, Jacqueline Micali,
e de Educação, Maria Tereza Paschoal; a delegada titular do Núcleo de
Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), Lívia Pini; e
representantes dos Conselhos Tutelares, do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente e do Conselho Municipal de Assistência Social. A
reunião será transmitida pelo site da Câmara de Londrina, pelo
facebook.com/camaralondrina e pelo youtube.com/camaralondrina.
Todas as solenidades da Câmara de Londrina continuam suspensas em razão
da pandemia de covid-19, conforme Ato da Mesa Executiva nº 5/2020. As
sessões ordinárias e reuniões públicas das comissões permanentes são
realizadas de forma remota, com transmissão on-line.
ASSISTA À SESSÃO AO VIVO
A sessão ordinária virtual será transmitida, ao vivo, pelo site www.cml.pr.gov.br,
pelo facebook.com/camaralondrina e pelo youtube.com/camaralondrina.
Acompanhe as informações da Câmara de Londrina também pelo
instagram.com/camara_londrina e pelo WhatsApp. Neste caso, basta enviar
uma mensagem para (43) 99997-1300, com um dos números abaixo, conforme
as informações que deseja receber:
1. Ações da Câmara frente à crise da covid-19;
2. Audiências Públicas;
3. Câmara Mirim e Programa Escola na Câmara;
4. Datas comemorativas;
5. Seminários, palestras e outros eventos;
6. Todas as opções acima.
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