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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (4): 
 
17 horas – O coordenador da Região Metropolitana de Londrina (RML), Marco 
Antonio Santi, e o superintendente regional do Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER), Sergio Selvatici, participam da sessão desta tarde para 
falarem sobre o andamento e a previsão de conclusão das obras da PR-445. O 
convite foi feito pelo vereador Amauri Cardoso por meio do requerimento nº 
52/2017. 
 
REDAÇÃO FINAL  
Revoga lei que autorizou doação de área à Associação Pró-Vida (PL 
30/2017) – De autoria do Executivo, o projeto revoga a lei municipal nº 
12.404/2016, que cedeu, em permissão de uso, uma área de 1.461,17 metros 
quadrados, com benfeitorias, à Associação Dr. Celso Charuri de Londrina 
(Associação Pró-Vida). O imóvel está localizado na Avenida Castelo Branco, nº 
1625, no Jardim Universitário, e por mais de 20 anos foi utilizado pelo Clube da 
Costela, também por meio de concessão de uso. A revogação da lei 
12.404/2016 foi solicitada pela Associação Pró-Vida, que afirma ter tomado 
conhecimento que existem órgãos públicos da municipalidade interessados na 
utilização do imóvel. De acordo com o projeto ainda não foi deferida 
administrativamente a permissão de uso à entidade. Por solicitação da 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação, após a aprovação a matéria foi 
submetida a correções de ordem técnico-redacional. Quorum: maioria simples. 
 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Os Pedidos de Informação (PI) 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. 
Quorum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria simples. 
 
Descarte de lâmpadas (PI 61/2017) – O vereador Guilherme Belinati (PP) 
deseja saber se existem lâmpadas para descarte na Prefeitura de Londrina e 
como é feito este trabalho. O parlamentar também questiona se existe cláusula 
no contrato com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) prevendo 
a destinação de recursos financeiros para preservação do meio ambiente que 
poderiam ser utilizados para o descarte de lâmpadas.  
 
Vigilância nas escolas municipais (PI 63/2017) – O vereador Professor Rony 
(PTB) solicita informações sobre o contrato de vigilância nas escolas 



municipais de Londrina e pede que, caso o contrato não esteja mais vigente, 
seja informada a previsão para a contratação de uma nova empresa. 
 
Seleção de material didático (PI 64/2017) – O vereador Filipe Barros (PRB) 
pede que sejam relacionadas as unidades escolares e os respectivos livros 
selecionados como material didático/paradidático, além de solicitar informações 
sobre os responsáveis pela seleção e os critérios adotados. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
Os vereadores e vereadora analisam na tarde desta terça-feira a solicitação de 
prorrogação de prazo do Executivo para responder ao pedido de informação nº 
39/2017, do vereador Filipe Barros (PRB), que solicitou esclarecimentos sobre 
procedimentos adotados pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação 
para a regularização de obras concluídas após o ano de 2010, com a 
apresentação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PGRCC). Quorum para aprovação da prorrogação: maioria simples. 
 
AGENDA  
10/04, segunda-feira  
19 horas – Audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 112/2016, 
apresentado pelo Executivo Municipal, que altera o zoneamento do Parque 
Industrial da empresa Adama Brasil S/A. A audiência será realizada na sala 
das sessões com transmissão online por meio do siste www.cml.pr.gov.br e 
coordenada pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação.  
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