Câmara Municipal de Curitiba

BALANÇO DE ATIVIDADES
1º semestre de 2021

PRODUÇÃO LEGISLATIVA
Sessões plenárias
Projetos protocolados
Projetos aprovados

67

Reuniões de comissões

101

247

Pareceres concluídos
nas comissões

525

60

Reuniões de Frentes
Parlamentares

15

PRODUÇÃO LEGISLATIVA
Pedidos de informação
à Prefeitura
Requerimentos a
outros órgãos

365

Requerimentos à

185

Indicações à

Prefeitura

Prefeitura

Média de proposições
por dia de trabalho

64

6.791
412

PRINCIPAIS LEIS APROVADAS - COVID
1
Punições para
os fura-filas
Aprovado logo na
primeira semana de
sessões plenárias.
Iniciativa de Professor
Euler (PSD).

2

3

4

Ampliação do
Refic Covid

Educação como
serviço essencial

Festas
clandestinas

Texto aprovado na
semana do carnaval.
Recebeu veto parcial.
Iniciativa: Indiara Barbosa
e Amália Tortato (Novo) e
Denian Couto (Pode).

Pune roprietários ou
locatários de imóveis
usados em festas
clandestinas durante a
pandemia. Iniciativa
de Professor Euler
(PSD).

Permitiu que dívidas
tributárias vencidas até
31/12/2020 pudessem
ser negociadas com a
Prefeitura.
Iniciativa do Poder
Executivo.

PRINCIPAIS LEIS APROVADAS - COVID
5
Compra de
vacinas
Autorizou a compra da
vacina contra a Covid19 pelo Município,
diretamente ou via
consórcio.
Iniciativa da
Prefeitura.

6

7

8

Consórcio
intermunicipal

Prorrogação
contratos PSS

Vinculação de
multas

Autorizou a Prefeitura
a ingressar em
consórcio de
municípios para a
compra de
imunizantes.
Iniciativa da Prefeitura.

Possibilitou a prorrogação
de contratos temporários
de enfermeiros e técnicos
de enfermagem
admitidos via PSS.
Iniciativa da Prefeitura.

Vincula receitas de
multas pelo
descumprimento de
protocolos contra a
Covid-19 a ações de
enfrentamento à
pandemia.
Iniciativa de Noemia
Rocha (MDB).

PRINCIPAIS LEIS APROVADAS - COVID
9

10

11

12

Ampliação da
vida útil dos táxis

Bares como
restaurantes

Isenção de taxa
aos taxistas

Contas da gestão
Greca de 2018*

Ampliou a vida útil de
5 para 7 anos e
suspendeu, durante a
pandemia, o prazo
para renovação dos
veículos.
Iniciativa de Tico
Kuzma (Pros).

Durante a pandemia, bares,
casas noturnas e
estabelecimentos do setor de
eventos podem funcionar
como restaurantes.
Iniciativa: Alexandre Leprevost
(SD), Amália Tortato (Novo),
Mauro Ignácio (DEM) e Tico
Kuzma (Pros)

Isenta motoristas de
táxi e permissionários
do transporte escolar
do pagamento da
taxa de outorga
referente ao 2020.
Iniciativa do Poder
Executivo.

As contas foram aprovadas,
tendo sido mantido o
parecer prévio do Tribunal
de Contas do Paraná. O
Decreto legislativo é de
autoria da Comissão de
Economia. Finanças e
Fiscalização.
*Norma não Covid.

PRINCIPAIS PROJETOS APROVADOS

(Aguardam sanção,
veto ou publicação)

1

2

Nova política
ambiental de
Curitiba

Diretrizes
Orçamentárias

O substitutivo aprovado
contemplou diversas
sugestões dos vereadores e
da população, após
realização de audiência
pública. Também foram
acatadas emendas .
Iniciativa do Poder Executivo.

O projeto de lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO-2022)
prevê um orçamento de R$
9,5 bilhões para Curitiba.
Iniciativa do Poder Executivo.

MONITORAMENTO DA VACINAÇAO
JUNHO

MARÇO

Comitiva de vereadores foi até a
Secretaria Estadual de Saúde para
cobrar explicações sobre a desigualdade
de vacinação entre os municípios.

Após mediação da CMC, o Exército cedeu
32 técnicos de enfermagem para auxiliar
na imunização dos curitibanos.

MAIO
A Câmara formalizou ao Ministério da
Saúde e ao Governo do Paraná sobre os
critérios de distribuição das vacinas e o
porquê de o Paraná estar recebendo
menos doses.

DURANTE O SEMESTRE
Foram diversos debates em plenário sobre
o assunto, além da aprovação de
requerimentos, indicando à Prefeitura a
inclusão de grupos prioritários e outras
medidas para agilizar a imunização.

DIÁLOGO COM A SOCIEDADE

24

Audiências
Públicas sobre
os mais diversos
temas.

DESTAQUE

Mesa solidária

5 mil
Total de pessoas
alcançadas

+ de 3 mil

Mensagens no chat

302

Pico simultâneo de
espectadores
Aponte a câmera do celular e veja a lista
completa das Audiências Públicas.

DIÁLOGO COM A SOCIEDADE
DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS RESULTARAM, POR EXEMPLO
Substitutivo geral ao projeto
de lei do Mesa Solidária
Substitutivo ao projeto da
nova política ambiental de
Curitiba
Pedido à prefeitura para a
criação de Casa de
Acolhimento LGBTQIA+

Questionamentos e
sugestões recebidos
pelas redes sociais da
CMC durante
audiência sobre a
crise hídrica foram
levados aos gestores
da Sanepar pela
Comissão de Meio
Ambiente.

DIÁLOGO COM A SOCIEDADE

14

Tribunas Livres*
sobre os mais
diversos temas.
*Espaço democrático de debates
retomado na atual legislatura.

Pandemia

Retomada
econômica

Observatório Saúde da mulher
Social de Combate ao Educação
Abuso e
Curitiba Exploração Sexual
Transtorno
Doença
celíaca

de Crianças e do Espectro
Adolescentes Autista (TEA)
Segurança alimentar

Aponte a câmera
do celular e veja
a lista completa
das Tribunas
Livres

Fevereiro Laranja, combate à leucemia

TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO
Parceria com o app
Mudamos
O App permite o
protocolo e o apoio
eletrônico a projetos
de lei de iniciativa
popular.
A tecnologia é do Instituto de Tecnologia e
Sociedade do Rio (ITS), uma parceria sem
custos para a Câmara de Curitiba.

Novo sistema de
acompanhamento das
proposições
Qualquer pessoa pode
acessar um projeto de
lei no SPL, clicar em
“Seguir proposição”,
cadastrar um e-mail e
receber atualizações
sobre o trâmite da
matéria.

TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO
Lançamento das Políticas
de Uso e Moderação das
Mídias Sociais da CMC
O documento foi
elaborado pela Diretoria
de Comunicação Social,
a pedido da Mesa
Diretora , e está
disponível no site da
Câmara de Curitiba.

A política define
conceitos de uso e
estabelece cinco
regras básicas para
manter o ambiente
sadio nas mídias
sociais.

TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO

OUVIDORIA
Resposta a 96 manifestações.
Solicitações, dúvidas e
reclamações representam o
maior número de participações.
57% das demandas não
possuem relação direta com a
Câmara.

SIC

Serviço de
Informação ao
Cidadão

Resposta a 33 solicitações com base na
Lei de Acesso à Informação (LAI).
Despesas dos vereadores/ orçamento
da CMC foi o tema mais demandado,
com 11 solicitações.
O tempo médio de resposta foi de
8 dias.

OUTRAS AÇÕES

SUBSTITUIÇÃO DE

Telhado
Esquadrias
Piso

Conclusão das obras estruturais do
prédio interno da CMC (prédio em L)

Pintura (interna e externa)
Iluminação
Forro

Rede lógica
Readequação de espaços
Entre outras melhorias

OUTRAS AÇÕES
Avanços no objetivo de abolir o
uso do papel, por meio da
adoção do processo
administrativo eletrônico.
Economia de dinheiro e
otimização de processos.
Revisão e atualização do
Planejamento Estratégico da CMC.

Campanha de qualidade de vida e
bem estar aos servidores, com o uso
de terapias integrativas.
Lançamento da Newsletter RH em
Foco, para maior interação entre os
servidores e melhoria na
comunicação interna.
Entre as atividades de capacitação,
destaque ao treinamento sobre
orçamento público.

OUTRAS AÇÕES
O funcionamento do Colégio de
Líderes foi intensificado, o que
tem auxiliado na tomada de
decisões administrativas e
políticas.
Para garantir a interação com a
sociedade, a Mesa Diretora
realizou mais de 20 de
encontros de interação
institucional.

Mantida a independência entre
os poderes, o diálogo com a
Prefeitura de Curitiba é sempre
buscado. Assim, diversos
secretários ou técnicos da
Prefeitura de Curitiba
participaram de atividades da
Câmara, em audiências públicas
e sessões plenárias.

OUTRAS AÇÕES
Campanhas educativas
Destaque para datas de
conscientização, muitas delas
instituídas por lei municipal,
como o Junho Vermelho, e de
educação política.

Apoio a campanhas
sociais
Abrace Curitiba
Pobreza Menstrual

Iluminação do Palácio Rio Branco
reforça teor de campanhas
educativas e de conscientização.

Mesa Diretora
biênio 2021-2022
Tico Kuzma (Pros) - presidente
Alexandre Leprevost (SD) - 1º vice-presidente
Tito Zeglin (PDT) - 2º vice-presidente
Flávia Francischini (PSL) - 1ª secretária
Professora Josete (PT) - 2ª secretária
Professor Euler (PSD) - 3º secretário
Mauro Ignácio (DEM) - 4º secretário

