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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira:

16h30 – O presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel),
Bruno Ubiratan, e a assessora Roberta Fortunato Zulin, da diretoria de Turismo
do Codel, falarão sobre o Programa de Regionalização do Turismo. O convite
foi feito pelo vereador Nantes (PP), por meio do requerimento nº 330/2021.

SEGUNDA DISCUSSÃO
Altera dispositivos da lei nº 10.730/2009, que autoriza o Município a
participar do Programa Minha Casa Minha Vida (PL nº 61/2021) – De
autoria do prefeito Marcelo Belinati (PP), o projeto de lei (PL) pretende alterar
dispositivos da lei municipal nº 10.730/2009, que autoriza o Município a adotar
medidas de participação no programa Minha Casa, Minha Vida, visando ajustá-
la ao Programa Casa Verde e Amarela, criado pela lei federal nº 14.118/2021.
Pelo PL, o Executivo fica autorizado a adotar as providências necessárias para
estender ao Casa Verde e Amarela os mesmos benefícios fiscais concedidos
para o Programa Minha Casa, Minha Vida.  A Comissão de Justiça, Legislação
e Redação seguiu o entendimento da Assessoria Jurídica da Câmara e
manifestou-se favoravelmente ao projeto, na forma do substitutivo nº 1, enviado
pelo autor da proposta. A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente e a
Comissão de Finanças e Orçamento corroboraram os pareceres técnicos e
votaram a favor do substitutivo nº 1. O PL foi incluído na pauta da última
sessão (26/08) em regime de urgência e aprovado em primeiro turno, na forma
do substitutivo nº 1, por unanimidade entre os presentes. Quórum: 13 votos.

Autoriza o Poder Executivo realizar "interferência financeira" para o
Fundo de Urbanização de Londrina (PL nº 149/2021) – De autoria do prefeito
Marcelo Belinati (PP), o projeto de lei (PL) autoriza o Poder Executivo a realizar
"interferência financeira" para o Fundo de Urbanização de Londrina (FUL), no
montante de até R$ 1.500.000,00, para limpeza de bocas de lobo. Os recursos
serão provenientes de superávit financeiro do Fundo Municipal de Saneamento
Básico e Desenvolvimento Sustentável (FMSBDS). A Comissão de Justiça,
Legislação e Redação corroborou o parecer jurídico e manifestou-se
favoravelmente ao projeto. A Comissão de Finanças e Orçamento seguiu o
parecer técnico e votou a favor do projeto. Incluído na pauta da última sessão
(26/08) em regime de urgência, o PL foi aprovado em primeiro turno, por
unanimidade entre os presentes. Quórum: 10 votos.



PRIMEIRA DISCUSSÃO
Declara de utilidade pública o Centro de Apoio e Assistência à Saúde –
CEAAS (PL nº 107/2021) – Proposto pelo vereador Roberto Fú (PDT), o
projeto de lei (PL) declara de utilidade pública a entidade sem fins lucrativos
sediada no Hospital da Zona Sul (HZS) de Londrina. Conforme o autor, o
centro de apoio possui entre as atribuições a promoção de assistência social e
da saúde ao paciente do hospital, além de desenvolver programas de apoio,
organizar treinamentos, palestras, seminários e congressos. De acordo com o
parlamentar, a entidade também pretende fundar e manter uma casa de apoio
aos pacientes do HZS. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação
corroborou o parecer da Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente
ao projeto. A Assessoria Técnico-Legislativa da Câmara considerou que não
foram anexados ao projeto dados obrigatórios para a declaração de utilidade
pública, como relatório detalhado das atividades realizadas pela entidade nos
últimos doze meses,  contendo data, local, descrição e imagens dos trabalhos.
A Comissão de Seguridade Social e a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto não acataram o parecer técnico e apresentaram voto favorável à
proposta, por entenderem que no último ano as atividades da entidade foram
comprometidas devido à pandemia da covid-19, conforme relatou o presidente
do CEAAS, Aparecido José de Andrade, em reunião pública ordinária realizada
no dia 9 de agosto de 2021. 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.

Imóvel na Gleba Jacutinga (PI nº 358/2021) – O vereador Nantes (PP) requer
ao Executivo Municipal informações sobre o imóvel localizado na Quadra 4,
Lote 1, do Residencial Severo de Rudin Canziani, na Gleba Jacutinga.

Imóvel no Patrimônio Selva (PI nº 359/2021) – O vereador Nantes (PP)
solicita ao prefeito Marcelo Belinati (PP) informações sobre o imóvel localizado
na Rua João Costa Melquiades, em frente ao nº 1.683, no Patrimônio Selva.

UBS da Vila Brasil (PI nº 360/2021) – O vereador Santão (PSC) requer ao
prefeito informações sobre a Unidade Básica de Saúde da Vila Brasil.

Rios e afluentes (PI nº 362/2021) – A vereadora Prof.ª Sonia Gimenez (PSB)
solicita ao Executivo Municipal informações sobre os rios e afluentes que
passam pelo Município de Londrina.

Escolas Municipais (PI nº 363/2021) – O vereador Giovani Mattos (PSC)
requer ao prefeito informações sobre o índice de reprovação nas escolas
municipais nos últimos 5 anos.

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.

Polo da UAB (In nº 3.556/2021) – A vereadora Prof.ª Sonia Gimenez (PSB)
indica ao prefeito Marcelo Belinati (PP) e ao governador Ratinho Junior (PSD)
que seja estabelecida parceria entre Prefeitura e Governo do Estado para
viabilizar sede própria ou local conveniado para o Polo da Universidade Aberta
do Brasil (UAB), na Zona Norte.

Acessibilidade no Jardim Botânico (In nº 3.557/2021) – A vereadora Prof.ª
Flávia Cabral (PTB) solicita à Assembleia Legislativa do Paraná, em especial
ao deputado estadual Subtenente Everton, que enseje esforços junto à
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná para que
inclua nos projetos do Programa de Parcerias do Paraná (PAR) medidas e
instrumentos de acessibilidade no Jardim Botânico de Londrina, de
responsabilidade do governo estadual.

Rondas da PM no Centro (In nº 3.558/2021) – A vereadora Prof.ª Flávia
Cabral (PTB) solicita ao comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar que
potencialize patrulhas e rondas no Centro Histórico de Londrina, uma vez que,
segundo ela, em razão do fechamento de inúmeros estabelecimentos
comerciais nessa região por conta da pandemia, houve um aumento de
usuários de drogas, mocós, vandalismo e violência, ocasionando medo e
insegurança aos transeuntes e moradores desses locais.

AGENDA
Quarta-feira (1º/09) 
14h – Reunião pública da Comissão de Defesa dos Direitos e Bem-Estar da 
Pessoa Idosa com o tema "Controle Financeiro e a Pessoa Idosa", com 
transmissão on-line pelas mídias sociais da Câmara.

ACOMPANHE AO VIVO
As sessões, reuniões e audiências públicas são remotas e transmitidas ao vivo
pe lo s i t e www.cml.pr.gov.br, p e l o 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 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

EXPEDIENTE
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.
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