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3ª FEIRA – 23/03/2021

Confira os destaques da sessão desta terça-feira:
16h30 – A presidente do Conselho da Mulher Empresária da Associação
Comercial de Industrial de Londrina (Acil), Marisol Chiesa, falará da importância
da participação feminina no setor. O convite foi feito pela vereadora Daniele
Ziober (PP), por meio do requerimento nº 55/2021, como parte da programação
da Câmara relacionada ao mês das mulheres.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Desafeta e concede terreno ao governo do Paraná para construção de
unidade do Conselho Tutelar (PL nº 142/2019) – De autoria do Executivo, a
proposta pretende desafetar terreno de 694 metros quadrados no Parque
Rodocentro, zona oeste de Londrina, com o objetivo de concedê-lo por tempo
indeterminado ao governo do Paraná, para implantação de unidade do
Conselho Tutelar. A área localiza-se entre as ruas Serra do Corumbá e Serra
do Orucum. O projeto de lei também atribui classificação de Zona Comercial 5
à área. A construção foi orçada em mais de R$ 500 mil e o investimento foi
aprovado pelo Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Em 2011, uma
lei municipal havia doado a mesma área para o governo do estado construir a
sede própria do Instituto de Criminalística, o que não ocorreu.
O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) emitiu
parecer favorável ao projeto. O Conselho Municipal da Cidade (CMC)
manifestou-se desfavoravelmente ao projeto, sob alegação de que o Conselho
Tutelar se vincula à Administração Municipal e que a área em questão deveria
ser destinada para instalação de uma praça. No dia 16 de dezembro de 2019
foi realizada audiência pública na sala de sessões da Câmara de Londrina para
debater o projeto.
Em parecer prévio, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicitou
manifestação da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) e da ProcuradoriaGeral do Município (PGM) sobre o projeto de lei. A PGM afirmou que não cabe
a ela atender às solicitações de parecer jurídico da Câmara, sob pena de
suprimir as competências da Assessoria Jurídica do próprio Legislativo. Já a
Sema informou que a área a ser desafetada compreende 694,07 metros
quadrados, aproximadamente 12% de um lote de praça com 5.717,3 m2.
Conforme o órgão, a desafetação da praça e a construção do Conselho Tutelar
não trarão impactos ambientais relevantes, desde que seja adotada, como
medida compensatória, a urbanização da área restante da praça (5.023,23m2)
e, como medida mitigadora pela perda da área permeável, seja adotado
sistema de cisterna de captação de água pluvial e/ou infiltração de água em
poço.

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não corroborou o parecer da
Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de
Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude e
a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente corroboram o parecer da
Assessoria Técnico-Legislativa e manifestaram-se favoravelmente ao projeto.
O PL foi aprovado em primeiro turno em 02/07/2020. Posteriormente, a
proposta foi retirada de pauta sucessivas vezes. Quórum: 13 votos.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO
Dá direito a doadores de sangue tomarem vacinas gratuitamente (PL nº
146/2017) – Os vereadores e as vereadoras votam pedido de prorrogação de
prazo solicitado pelo autor do projeto, vereador Jairo Tamura (PL), para que o
mesmo se manifeste sobre apontamentos feitos pela Comissão de Finanças e
Orçamento da Câmara de Londrina.
Protocolado em junho de 2017, o projeto de lei estabelece que o munícipe que
fizer no mínimo duas doações de sangue no ano vigente ou anterior tem direito
a tomar gratuitamente todos os tipos de vacinas fornecidas pela rede municipal
de Saúde, mesmo não integrando o chamado grupo de risco. O objetivo,
segundo o autor, é incentivar a doação de sangue no município. Em 7 de
agosto de 2017, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer
prévio solicitando manifestação da Secretaria Municipal de Saúde. O órgão
informou que não há possibilidade de executar as ações previstas no projeto de
lei, porque as doses de vacina que estão à disposição na rede pública de
Saúde são adquiridas pelo governo federal e repassadas ao município via
governo do estado, e que tem não autonomia para acrescentar este grupo de
pessoas às indicações de imunização. A Secretaria Municipal de Saúde
afirmou também que normalmente não há restrições para as vacinas
disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e indicadas para adultos,
como as vacinas contra difteria e tétano, hepatite B, febre amarela, sarampo,
rubéola e caxumba. O projeto de lei teve tramitação suspensa entre 19 de
setembro de 2017 e 9 de setembro de 2020. Após, foi solicitada nova
manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, que reiterou que não há
condição de atender ao disposto no projeto de lei por inviabilidade técnica.
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara não acolheu o
parecer da Assessoria Jurídica, contrário à tramitação do projeto, e emitiu voto
favorável ao PL. Na sequência, o autor apresentou a emenda nº 1, que
acrescenta que a quantidade de vacinas disponibilizadas aos doadores será
limitada ao orçamento previsto para este fim. A Comissão de Seguridade Social
não acatou o parecer da Assessoria Técnico-Legislativa e votou
favoravelmente ao PL, com a apresentação da emenda nº 2, que restringe a
duas (trivalente e quadrivalente) as vacinas disponíveis aos doadores de
sangue e faz a ressalva “desde que não haja prejuízo na aplicação de doses
em pessoas que compõem a faixa indicada no Calendário Nacional de
Vacinação”.

As emendas foram, então, enviadas à Comissão de Justiça, que emitiu parecer
prévio solicitando manifestação do Hemocentro Regional de Londrina e do
Instituto de Hematologia de Londrina sobre a quantidade de doações de
sangue realizadas e o déficit de doações entre 2018 e 2019. Já a Comissão de
Finanças e Orçamento solicitou manifestação do autor, vereador Jairo Tamura
(PL), sobre apontamentos feitos pela Controladoria da Câmara de Londrina a
respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal (lei complementar nº 101/2000) e
da lei complementar nº 173/2020, que instituiu o Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus. O vereador pediu, então, prorrogação do prazo
para manifestação. 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.
Palácio do Futsal (PI nº 83/2021) – O vereador Beto Cambará (Podemos)
solicita informações sobre o Palácio do Futsal, situado na Rua Uruguai, nº
1.743, na Vila Brasil.
Servidores da saúde em grupos de risco (PI nº 84/2021) – O vereador
Nantes (PP) e as vereadoras Prof.ª Flávia Cabral (PTB) e Prof.ª Sonia Gimenez
(PSB) pedem a relação de servidores da saúde que se encontram afastados
em razão de serem considerados do grupo de risco para complicações da
covid-19, e quais destes servidores já foram vacinados com a primeira e com a
segunda dose.
Abertura e fechamento de empresas (PI nº 85/2021) – A vereadora Jessicão
(PP) solicita à Secretaria Municipal de Fazenda dados sobre aberturas,
encerramento e transferência de empresas em Londrina entre 2020 e 2021.
Vagas de empregos (PI nº 86/2021) – A vereadora Jessicão (PP) requer que
a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda envie informações sobre
vagas de empregos e desempregados nos anos de 2020 e 2021.
Atendimentos da Guarda Municipal (PI nº 87/2021) – A vereadora Jessicão
(PP) solicita informações da Secretaria Municipal de Defesa Social sobre
atendimentos feitos pela Guarda Municipal envolvendo violência contra
mulheres, crianças, idosos, além de tentativas de suicídio.
Repasses para ações contra a covid-19 (PI nº 88/2021) – A vereadora
Jessicão (PP) questiona o valor e em que foram aplicados os recursos
repassados pela Câmara de Londrina ao Executivo Municipal para ações
relacionadas à pandemia de covid-19.

Descartes de cooperativas de reciclagem (PI nº 89/2021) – O vereador
Giovani Mattos (PSC) pede informações sobre o destino e a quantidade de
resíduos que são descartados pelas cooperativas de reciclagem.
Medicação para covid-19 (PI nº 90/2021) – A vereadora Mara Boca Aberta
(Pros) requer informações sobre o kit de medicação ofertado após exame
verificador de covid-19, e a existência de estoque de remédios para tratamento,
como azitromicina, ivermectina, unizinco, cloroquina, hidroxicloroquina, dipirona
e vitaminas.
Vacinação contra a covid (PI nº 91/2021) – A Comissão Especial de
Acompanhamento do Plano Municipal de Vacinação Contra a Covid-19,
composta pelos vereadores Nantes (PP), Prof.ª Flávia Cabral (PTB) e Prof.ª
Sonia Gimenez (PSB), solicita as seguintes informações: I- Qual o critério de
prioridade utilizado para vacinação dentro dos grupos prioritários do Plano
Municipal de Vacinação? II- Como está ocorrendo a fiscalização dos "furafilas"? III- Quantas pessoas no município já receberam a primeira dose e
quantas já receberam a segunda dose? IV- Há acompanhamento posterior,
ainda que por amostragem, das pessoas vacinadas? Caso positivo, quais os
sintomas relatados? V- Como está o cronograma de vacinação das pessoas da
zona rural? Quantas pessoas já foram vacinadas com a primeira e segunda
doses? VI- Como está o cronograma de vacinação das pessoas em situação
de rua? Quantas já foram vacinadas? Qual é o controle aplicado, tendo em
vista que muitas destas pessoas não possuem documentos ou residência fixa?
VII - Como está sendo feita a gestão dos resíduos gerados em decorrência da
vacinação em larga escala? VIII - Como é realizado o agendamento das
pessoas que não têm acesso ao site da Prefeitura de Londrina?
UBS do Cj. Cafezal (PI nº 92/2021) – A vereadora Lenir de Assis (PT) requer
dados sobre a reforma da Unidade Básica de Saúde Aníbal Siqueira Cabral,
localizada no Conjunto Cafezal, e indaga sobre o cronograma da obra.
Distritos Rurais (PI nº 93/2021) – A vereadora Lenir de Assis (PT) solicita
informações sobre promoção do acesso à educação, à ciência, à tecnologia, à
pesquisa e à inovação nos distritos rurais de Londrina e questiona se há
previsão de ofertar cursos técnicos profissionalizantes para o aperfeiçoamento
das práticas agrícolas.
Anfiteatro do Zerão (PI nº 94/2021) – O vereador Chavão (Patriota) indaga
qual a previsão de início das obras para a revitalização do Anfiteatro do Zerão
e solicita o cronograma, a previsão orçamentária para execução e a cópia do
projeto.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Os vereadores e as vereadoras discutem a solicitação do Executivo de
prorrogação de prazo para resposta ao seguinte PI:

Comércio ambulante (PI nº 32/2021) – A vereadora Lenir de Assis (PT)
solicita informações sobre o comércio ambulante no município. O Executivo
requer prorrogação de prazo devido ao volume de informações solicitadas.
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.
Agentes de endemias (In nº 97/2021) – O vereador Nantes (PP) solicita que
o Executivo Municipal envie à Câmara de Londrina projeto de lei para
disciplinar as funções gratificadas dos agentes de combate de endemias.
AGENDA
Quarta-feira (24)
17 horas – Reunião pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
com o tema "Mulheres na liderança: alcançando um futuro igual em um mundo
da Covid-19". A reunião será transmitida on-line.
ACOMPANHE AO VIVO
As sessões e audiências públicas são remotas e transmitidas ao vivo pelo site
www.cml.pr.gov.br,
p e l o 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 último caso, basta
enviar uma mensagem para (43) 99997-1300.
FALE COM OS VEREADORES E AS VEREADORAS
Beto Cambará (Pode)
Chavão (Patriota)
Daniele Ziober (PP)

(43) 3374-1385
(43) 3374-1380
(43) 3374-1372

betocambara@cml.pr.gov.br
chavao@cml.pr.gov.br
danieleziober@cml.pr.gov.br

Deivid Wisley (Pros)
Eduardo Tominaga (DEM)
Emanoel Gomes
(Republicanos)
Giovani Mattos (PSC)
Jairo Tamura (PL)
Jessicão (PP)
Lenis de Assis (PT)
Lu Oliveira (PL)
Madureira (PTB)
Mara Boca Aberta (Pros)
Roberto Fú (PDT)

(43) 3374-1379
(43) 3374-1381
(43) 3374-1374

deividwisley@cml.pr.gov.br
eduardotominaga@cml.pr.gov.br
emanoelgomes@cml.pr.gov.br

(43) 3374-1384
(43) 3374-1200
(43) 3374-1382
(43) 3374-1390
(43) 3374-1388
(43) 3374-1375
(43) 3374-1373
(43) 3374-1376

giovanimattos@cml.pr.gov.br
jairotamura@cml.pr.gov.br
jessicao@cml.pr.gov.br
lenirdeassis@cml.pr.gov.br
luoliveira@cml.pr.gov.br
madureira@cml.pr.gov.br
marabocaaberta@cml.pr.gov.br
robertofu@cml.pr.gov.br

Matheus Thum (PP)
Nantes (PP)
Prof.ª Flávia Cabral (PTB)
Prof.ª Sonia Gimenez (PSB)
Santão (PSC)

(43) 3374-1389
(43) 3374-1370
(43) 3374-1212
(43) 3374-1383
(43) 3374-1378

matheusthum@cml.pr.gov.br
ailtonnantes@cml.pr.gov.br
flaviacabral@cml.pr.gov.br
soniagimenez@cml.pr.gov.br
santao@cml.pr.gov.br
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