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Confira os destaques da sessão desta quinta-feira (29)

16h – O deputado estadual Tiago Amaral (PSB) falará sobre a infraestrutura de
Londrina e região. O convite foi feito pelo requerimento nº 60/2021, de autoria
da vereadora Prof.ª Sonia Gimenez (PSB).

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Altera lei que dispõe sobre o Programa Municipal de Transferência de
Renda de Londrina (PL nº 22/2021) – De autoria do prefeito Marcelo Belinati
(PP), o projeto de lei (PL) altera dispositivos da lei municipal nº 10.323/2007,
que dispõe sobre o Programa Municipal de Transferência de Renda. O PL
prevê que os pareceres técnicos sobre a vulnerabilidade e/ou risco social das
pessoas/famílias e a definição do valor do benefício repassado a elas (de R$
30 a R$ 100) poderá ser feito por “profissional de nível superior das equipes de
referência do SUAS” (Sistema Único de Assistência Social), enquanto a lei  nº
10.323/2007 determina que essas análises cabem apenas aos “assistentes
sociais”. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer
da Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão
de Seguridade Social também votou favoravelmente ao PL, seguindo o
entendimento da Assessoria Técnico-Legislativa da Câmara. Porém, a relatora
do projeto na comissão, vereadora Lenir de Assis (PT), fez uma ressalva,
indicando que, na época da promulgação da lei nº 10.323/2007, os valores
concedidos (R$ 30 a R$ 100) representavam montantes equivalentes ao
intervalo de 10 a 30% do salário mínimo nacional então vigente (R$ 380).
Segundo a parlamentar, 14 anos após a implementação do programa, faz-se
necessário elevar os valores, em razão do crescente aumento dos preços dos
itens necessários para uma vida digna. Conforme o parecer, a revisão dos
valores também justifica-se especialmente ao considerar o contexto de
pandemia de covid-19, que agravou a situação de vulnerabilidade social de
muitas famílias. O relatório da comissão ressalta que no dia 7 de abril foi
realizada reunião de trabalho conjunta entre a Comissão de Seguridade Social
e a Secretaria Municipal de Assistência Social, com a presença da secretária
Jacqueline Micali. Na ocasião, a necessidade de rever os valores foi consenso
entre os presentes, especialmente diante da constatação de que atualmente
Londrina apresenta cerca de 60 mil famílias inscritas no Cadastro Único
(CadÚnico) – sistema de informações do governo federal que reúne dados
sobre a população de baixa renda do país – e 25 mil famílias com renda per
capita de R$ 0 a R$ 89. Quórum: 10 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, prorrogáveis por igual período desde que devidamente



justificado. Quórum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria
simples. 

Livros didáticos (PI nº 170/2021) – O vereador Eduardo Tominaga (DEM)
questiona o prefeito Marcelo Belinati (PP) sobre os procedimentos da
Secretaria Municipal de Educação para solicitação de livros didáticos ao
Ministério da Educação, a fim de complementar as informações recebidas na
resposta ao Pedido de Informação nº 44/2021.

Alagamento em escola (PI nº 171/2021) – A vereadora Lenir de Assis (PT)
solicita ao prefeito que encaminhe relatório informando as providências
viabilizadas a curto prazo para sanar o problema de invasão das águas das
chuvas, vindas da Rua Leonides Ferreira, às instalações da Escola Oficina
Pestalozzi, no Jardim Perobal.

Armazéns no Conjunto Antares (PI nº 173/2021) – O vereador Roberto Fú
(PDT) requer ao prefeito informações sobre os armazéns localizados na
Avenida dos Pioneiros, na esquina com a Rua João Gaion, no Conjunto
Antares.

Animais (PI nº 174/2021) – A vereadora Daniele Ziober (PP) solicita ao
prefeito informações sobre os animais apreendidos no município.

Resíduos sólidos (PI nº 176/2021) – A vereadora Lenir de Assis (PT) requer
ao prefeito informações sobre coleta, destinação e tratamento de resíduos
sólidos em Londrina.

Educação (PI nº 177/2021) – A vereadora Lenir de Assis (PT) solicita à
Prefeitura informações sobre o índice de analfabetismo e a educação de jovens
e adultos em Londrina.

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.  

Ruídos veiculares (In nº 1.574/2021) – O vereador Santão (PSC) solicita ao
prefeito Marcelo Belinati (PP) que envie projeto de lei dispondo sobre a
proibição de fabricação, instalação e comercialização de dispositivo de emissão
de gases da combustão, em veículos automotores, que produzam ruídos ou
som acima da quantidade de decibéis gerada pelo dispositivo original de
fábrica ou das diretrizes gerais e dos limites máximos de emissão de ruídos
veiculares previstos em Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente.



Pedágio (In nº 1.598/2021) – O vereador Santão (PSC) solicita ao governo do
estado e à Assembleia Legislativa do Paraná a alteração do local de instalação
da praça de pedágio prevista para o trecho entre as cidades de Tamarana e
Mauá da Serra para o mais próximo possível da BR-376 e, ainda, que a
concessão seja realizada pelo modelo de menor tarifa e não pelo modelo de
cessão onerosa.

AGENDA
Quarta-feira (28)
17 horas – Reunião de trabalho da Comissão de Justiça, Legislação e
Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento para debater o projeto de
lei nº 61/2018. O evento não será transmitido.

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 f  acebook.com/camaralondrina e p e l o
y  outube.com/camaralondrina. 

Acompanhe as informações da Câmara de Londrina também pelo
i  nstagram.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) (43) 3374-1385 betocambara@cml.pr.gov.br
Chavão (Patriota) (43) 3374-1380 chavao@cml.pr.gov.br
Daniele Ziober (PP) (43) 3374-1372 danieleziober@cml.pr.gov.br

Deivid Wisley (Pros) (43) 3374-1379 deividwisley@cml.pr.gov.br
Eduardo Tominaga (DEM) (43) 3374-1381 eduardotominaga@cml.pr.gov.br
Emanoel Gomes 
(Republicanos)

(43) 3374-1374 emanoelgomes@cml.pr.gov.br

Giovani Mattos (PSC) (43) 3374-1384 giovanimattos@cml.pr.gov.br
Jairo Tamura (PL) (43) 3374-1200 jairotamura@cml.pr.gov.br
Jessicão (PP) (43) 3374-1382 jessicao@cml.pr.gov.br
Lenis de Assis (PT) (43) 3374-1390 lenirdeassis@cml.pr.gov.br
Lu Oliveira (PL) (43) 3374-1388 luoliveira@cml.pr.gov.br
Madureira (PTB) (43) 3374-1375 madureira@cml.pr.gov.br
Mara Boca Aberta (Pros) (43) 3374-1373 marabocaaberta@cml.pr.gov.br
Roberto Fú (PDT) (43) 3374-1376 robertofu@cml.pr.gov.br
Matheus Thum (PP) (43) 3374-1389 matheusthum@cml.pr.gov.br
Nantes (PP) (43) 3374-1370 ailtonnantes@cml.pr.gov.br
Prof.ª Flávia Cabral (PTB) (43) 3374-1212 flaviacabral@cml.pr.gov.br
Prof.ª Sonia Gimenez (PSB) (43) 3374-1383 soniagimenez@cml.pr.gov.br
Santão (PSC) (43) 3374-1378 santao@cml.pr.gov.br
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