INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA – 17ª LEGISLATURA – ANO 10 – Nº. 830
5ª FEIRA – 17/09/2020

Confira os destaques da sessão ordinária de quinta-feira:
15h30 – O professor de Língua Brasileira de Sinais (Libras) Lucas Grigio da
Silva, proprietário de uma empresa de acessibilidade em Libras, falará sobre as
leis brasileiras que tratam da acessibilidade comunicacional para surdos. O
convite foi feito por meio do requerimento nº 133/2020.
PARECER PRÉVIO
Cria 330 cargos de Professor de Educação Básica (PL nº 1/2020) – Os
vereadores e a vereadora votam em discussão única parecer prévio da
Comissão de Finanças e Orçamento solicitando ao Executivo Municipal que
realize as adequações necessárias no texto do projeto de lei (PL) com o
objetivo de atender à lei complementar federal nº 173/2020. O PL nº 1/2020
cria 330 cargos efetivos de Professor de Educação Básica, nas funções de
Docência de Educação Básica (300 vagas) e Docência de Educação Física (30
vagas). A jornada de trabalho será de 30 horas semanais. O projeto também
revoga a lei municipal nº 12.456, de 29 de setembro de 2016, que cria o cargo
de Professor do Campo, cargo até o momento não foi implementado.
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer da
Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente ao projeto, com a emenda
nº 1. A Comissão de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização e a
Comissão de Educação, Cultura e Desporto também seguiram o parecer da
Assessoria Técnica e manifestam-se favoravelmente ao projeto, com as
emendas nº 2 e 3, que trazem correções redacionais. Quórum: maioria simples.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Institui o Dia Internacional do Nikkei no calendário de Comemorações
Oficiais do Município de Londrina (PL nº 86/2020) – O projeto de lei (PL)
institui no calendário de Comemorações Oficiais do Município de Londrina o
Dia Internacional do Nikkei, a ser celebrado, anualmente, no dia 20 de junho. A
instituição da data comemorativa tem por finalidade estimular atividades que
preservem, incentivem e divulguem as tradições e os valores da cultura
nipobrasileira. Na jutificativa do PL, o autor afirma que o termo “nikkei” tem
significados múltiplos, mas, em geral, é utilizado para nominar os japoneses
que fundaram comunidades fora do Japão e seus descendentes,
independentemente de sua geração. O dia 20 de junho foi escolhido e
declarado como o Dia Internacional do Nikkei no Congresso Internacional de
Nikkeis, que aconteceu em 2018, em Honolulu, no Havaí, por ter sido esse o
dia da chegada do primeiro grupo de imigrantes japoneses ao Havaí, no ano de
1868. O Brasil abriga a maior comunidade de japoneses fora do Japão,
principalmente nos estados de São Paulo e do Paraná.

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer da
Assessoria Jurídica da Câmara e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A
Comissão de Educação, Cultura e Desporto seguiu o parecer da Assessoria
Técnico-Legislativa e também votou favoravelmente à matéria. O PL foi
aprovado em primeira discussão em 01/09/2020. Vencido o prazo regimental,
não houve apresentação de emendas antes do segundo turno de deliberação.
Quórum: maioria simples.
Introduz alterações na lei que declarou de utilidade pública o
Bandeirantes Recreação Clube (PL nº 96/2020) – O projeto de lei introduz
alterações na lei municipal nº 11.834/2013, que declarou de utilidade pública o
Bandeirantes Recreação Clube (Barec), substituindo a razão social para Liga
Desportiva Londrinense. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação
corroborou o parecer da Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente
ao PL. O PL foi aprovado em primeira discussão em 01/09/2020. Vencido o
prazo regimental, não houve apresentação de emendas antes do segundo
turno de deliberação. Quórum: maioria simples.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Garante sigilo a dados pessoais na elaboração de projetos de honrarias e
denominação de áreas públicas (PL nº 118/2020) – O PL tem como objetivo
proteger os dados pessoais fornecidos por munícipes para a elaboração de
projetos de concessão de honrarias e de denominação de áreas públicas. O
projeto acrescenta os artigos 5º-A e 5º-B à lei municipal nº 7.631/1998, para
prever que a Câmara Municipal de Londrina não disponibilizará para consulta
pública o formulário de proposta para nomenclatura de bairros, loteamentos,
vias, praças, logradouros, próprios e outros bens públicos em que constem
dados pessoais dos solicitantes, tais como RG, CPF, endereço residencial ou
de trabalho, telefone fixo e celular. Os munícipes cujos dados pessoais
constarem do sistema para consulta pública poderão solicitar sua exclusão total
ou parcial por meio de requerimento simples protocolado no Legislativo. O PL
também acrescenta os parágrafos 6º e 7º ao artigo 1º da lei municipal nº
11.538/2012, que dispõe sobre a concessão de honrarias, com o objetivo de
restringir o acesso a dados pessoais neste tipo de projeto. A Comissão de
Justiça, Legislação e Redação seguiu o parecer da Assessoria Técnica e
manifestou-se favoravelmente ao projeto. Quórum: maioria simples.
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. Quorum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria
simples.
Aportes para a Previdência Municipal (PI nº 131/2020) – Requer ao prefeito
que encaminhe informações sobre o equacionamento do déficit do Fundo
Previdenciário do Plano de Previdência Social dos Servidores Municipais e
sobre a transferência ou o repasse de montante a título de aporte financeiro
nos anos de 2017 a 2020.

Fundo de Previdência Municipal (PI nº 132/2020) – Requer ao prefeito que
encaminhe documentos e informações sobre a suficiência do Fundo de
Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina para realizar o
pagamento de inativos e pensionistas e sobre a estimativa de déficit ou
superávit para o ano de 2021.
Aplicações dos recursos do Fundo de Previdência (PI nº 134/2020) –
Solicita ao prefeito informações sobre as aplicações financeiras dos recursos
do Fundo de Previdência Social da Caapsml no período de 02/01/2017 a
31/07/2020, bem como sobre a indisponibilidade dos relatórios de
investimentos a partir de agosto de 2019.
Déficit atuarial (PI nº 135/2020) – Considerando a entrevista concedida a uma
rádio local, em 15 de agosto de 2020, na qual o chefe do Executivo afirmou que
a alteração das alíquotas contributivas à Previdência Municipal havia reduzido
o déficit atuarial de R$ 2,5 bilhões para R$ 1,5 bilhões, requer ao prefeito que
encaminhe informações e documentos comprobatórios sobre o cálculo
apresentado pela Lumens Atuarial, datado de 11/03/2020.
Fundos Financeiro e Previdenciário (PI nº 136/2020) – Solicita ao prefeito,
entre outras informações, os resultados do Fundo Financeiro e do Fundo
Previdenciário da Caapsml em dezembro de 2016 e do Fundo Previdenciário
em 2017, 2018 e 2019.
INDICAÇÕES
Previstas no Regimento Interno, as Indicações apresentadas por escrito e
submetidas à aprovação plenária têm a função de sugerir projetos de lei ao
Poder Executivo Municipal sobre matérias de exclusiva competência deste, ou
a realização de ato administrativo ou de gestão aos órgãos públicos em nível
estadual ou federal, da Administração direta, indireta, autárquica e fundacional.
Quórum: maioria simples.
Correção no asfalto (IN nº 2.006/2020) – Solicita que seja feito o nivelamento
necessário no asfalto da Rua Francisco Bernardino Leite, esquina com a Rua
José Vitachi Filho, no bairro Vale Verde. Conforme a Indicação, uma empresa
terceirizada da Sanepar fez reparos no local, mas deixou “degraus” no asfalto,
prejudicando os carros que por ali trafegam.
Assaltos a residências (IN nº 2.007/2020) – Solicita ao comando do 5º
Batalhão de Polícia Militar a realização de rondas constantes nas ruas
Goitacazes e João Aquino da Silva – nas imediações da Avenida Dez de
Dezembro –, bem como na Avenida Jorge Casoni, pois, conforme reclamações
da comunidade local, estão ocorrendo muitos assaltos e arrombamentos em
residências.

AGENDA
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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