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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (25):
14h30 – A convite do presidente da Câmara, vereador Mario Takahashi (PV),
acompanhado na iniciativa pelos demais vereadores do Legislativo, o
secretário municipal de Fazenda e de Planejamento, Orçamento e
Tecnologia, Edson de Souza, apresenta, na sessão desta tarde, o Projeto
de Lei nº 78/2017, que trata da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) do
Município para o exercício de 2018.
17 horas – O gerente geral da região Nordeste da Companhia de Saneamento
do Paraná (Sanepar), Sergio Bahls, participa da sessão para esclarecer sobre
as medidas que estão sendo tomadas e quais as providências e informações
serão repassadas aos usuários em relação à lei nº 9.353 de 17/03/2004, que
limita a cobrança da taxa de tratamento, coleta e remoção de esgoto sanitário
ao percentual máximo de 30% do valor da tarifa de água. O convite ao gerente
da Sanepar foi feito pelo vereador Boca Aberta (PR) por meio do requerimento
nº 49/2017.
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. Quorum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria
simples.
Na sessão desta tarde o vereador Filipe Barros (PRB) apresenta três
pedidos de informação ao Executivo sobre os seguintes assuntos: serviço
de compostagem realizado pela Central de Tratamento de Resíduos de
Londrina (PI 87/2017); metodologias e concepções pedagógicas utilizadas nas
escolas municipais e nos Centros Municipais de Educação Infantil (PI 88/2017)
e sobre as abordagens pedagógicas adotadas nas disciplinas de língua
portuguesa e matemática do ensino fundamental I (PI nº 89/2017).
Missão Econômica de Amizade Brasil-Japão 2017 (PI 90/2017) – O
vereador Boca Aberta (PR) deseja saber quantas pessoas viajaram ao Japão
com recursos públicos durante recente Missão Econômica àquele país, qual o
custo da viagem, roteiro e objetivos da comitiva.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Os vereadores analisam na tarde desta terça-feira a solicitação de prorrogação
de prazo do Executivo para responder ao Pedido de Informação nº 61/2017,
do vereador Guilherme Belinati (PP), que 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. Quorum para aprovação da
prorrogação: maioria simples.
AGENDA
Quarta-feira, 26/4
14 horas – Prosseguem nesta quarta-feira, na sala das sessões, as reuniões
públicas das Comissões Permanentes do Legislativo. Confira a pauta dos
debates em www.cml.pr.gov.br.
14h30 – Assinatura de Termo de Cooperação Técnica entre Câmara Municipal
de Londrina e Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL) para
viabilizar a emissão de pareceres técnicos e a realização de palestras e cursos,
além de possíveis consultorias. A parceria será celebrada entre o presidente do
Legislativo, vereador Mario Takahashi (PV) e o presidente do CEAL, Brazil
Alvim Versoza, na sala da presidência da Câmara.
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