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Confira os destaques da sessão ordinária de terça-feira: 

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Autoriza o Executivo a receber em doação 17 imóveis pertencentes à
União, mediante a remissão de dívidas relativas a um outro imóvel que
também pertence à União (PL nº 61/2020) – O projeto, que tramita na forma
do substitutivo nº 1, apresentado pelo autor, autoriza a Prefeitura a receber em
doação 17 imóveis da União (Comando da Aeronáutica), localizados no bairro
Parque Novo Aeroporto e avaliados em R$ 5.614.308,35. Em contrapartida,
haverá a remissão (perdão) de R$ 496.685,03 em dívidas com o Município
relativas a um outro imóvel, também de propriedade do ente federal, localizado
no Jardim Guararapes. O objetivo do Executivo é utilizar a área doada para
implantar unidades habitacionais de acolhimento de idosos independentes,
modalidade ainda inexistente em Londrina. Os beneficiários seriam idosos em
situação de vulnerabilidade social, com renda de até dois salários mínimos, e
que não tenham sido conternplados em outros programas habitacionais
municipais. A meta é atender cerca de 50 pessoas em 17 unidades
habitacionais. Após a doação, os imóveis serão submetidos a estudos para
analisar a viabilidade técnica de serem revitalizados ou se será preciso demolir
as unidades para uma nova construção. Na justificativa do PL, o autor afirma
que atualmente Londrina oferece 197 vagas em três instituições de longa
permanência conveniadas com o Município. Existe, porém, uma demanda para
atendimento a idosos socialmente vulneráveis, mas que são independentes e
autônomos. 

Em que pese o parecer exarado pela Assessoria Jurídica da Câmara, a
Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu voto favorável ao projeto de
lei na forma do substitutivo nº 1. A Comissão de Defesa dos Direitos e Bem-
Estar da Pessoa Idosa e a Comissão de Finanças e Orçamento corroboraram
os pareceres técnicos e também manifestaram-se favoravelmente à proposta,
na forma do substitutivo nº 1. Quórum: 13 votos.

PARECER PRÉVIO 
Denomina Eleyde Pedrini Unidade Básica de Saúde (UBS) a ser
construída no Jardim Flores do Campo (PL nº 181/2015) – Os vereadores e
a vereadora discutem parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e
Redação solicitando manifestação da Secretaria de Governo sobre o projeto de
lei. O PL denomina Unidade Básica de Saúde (UBS) Eleyde Pedrini o próprio
público para este fim a ser construído em área de 3.531,31 m² localizada no
Jardim Flores do Campo. Confome entendimento da Assessoria Jurídica da
Câmara, não é possível dar nome a uma imóvel que ainda não foi construído
nem matriculado em nome do Município. Porém, como se trata de um projeto



de lei de 2015, a assessoria considerou que seria importante conhecer o
estágio atual da construção. Seguindo o parecer, a Comissão de Justiça
solicitou o envio do PL à Secretaria de Governo. 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. Quórum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria
simples. 
Sistema Integrado de Processo (PI nº 147/2020) – Requer ao prefeito que
encaminhe cópia, capa a capa, do Processo nº 86841/2017 e do Processo
86844/2017, constantes no Sistema Integrado de Processo (SIP).

AGENDA
Quarta-feira (30)
13 horas – Audiência pública virtual para a prestação de contas do Município
referente ao segundo quadrimestre de 2020. A audiência será transmitida pelo
site da Câmara de Londrina e pelos canais do Legislativo no Facebook
(facebook.com/camaralondrina) e Youtube (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. De acordo com o Ato da
Mesa Executiva nº 15/2020, as audiências públicas também podem ser
realizadas virtualmente enquanto perdurar o estado de emergência em saúde
pública para o combate e a prevenção ao novo coronavírus. 

ASSISTA À SESSÃO AO VIVO
A sessão ordinária virtual será transmitida, ao vivo, pelo site www.cml.pr.gov.br,
pelo f  acebook.com/camaralondrina e pelo y  outube.com/camaralondrina. 

Acompanhe as informações da Câmara de Londrina também pelo
i  nstagram.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.

EXPEDIENTE
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