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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (2): 
 
17 horas – O delegado-chefe e o delegado adjunto da 10ª Subdivisão Policial 
de Londrina, respectivamente Osmir Ferreira Neves Junior e Manoel Angelo 
Martins Pelisson, participam da sessão da tarde desta terça-feira para falar 
sobre a segurança pública na cidade. O convite foi feito pelo vereador Amauri 
Cardoso (PSDB) por meio do requerimento nº 75/2017. 
 
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.  
 
Combate às pichações (PI 94/2017) – Considerando a vigência da Lei nº 
12.361/2015 que trata da Política Municipal Antipichação, o vereador João 
Martins (PSL) questiona como tem sido feita a fiscalização com o objetivo de 
coibir e punir os atos de pichação em imóveis públicos e particulares, e se a 
Prefeitura tem promovido campanhas de conscientização sobre o problema.  
 
Limpeza pública (PI 95/2017) – O vereador Amauri Cardoso (PSDB) solicita 
informações sobre o número de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) 
existentes em Londrina, o cronograma para a limpeza de áreas públicas 
tomadas pelo lixo e de programa de educação ambiental voltado ao manejo do 
lixo. 
 
Transporte de peixes (PI 96/2017) – O vereador Amauri Cardoso (PSDB) 
questiona se o caminhão para transporte de peixes está sendo utilizado de 
maneira correta e quais os custos de aquisição e de manutenção do veículo.  
 
Propriedade de terreno de Centro de Educação (PI 98/2017) – O vereador 
Ailton Nantes (PP) deseja saber se o terreno onde está instalado o Centro 
Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos Hebert de Souza (Jardim 
Presidente) é de propriedade do Município. 
 
Obras do Arco Leste (PI 99/2017) – O vereador Roberto Fú (PDT) requer 
informações sobre as empresas contratadas para desenvolver e executar o 



projeto do Arco Leste; sobre o custo total da obra e a contrapartida do 
Município; origem dos recursos; valor das desapropriações realizadas até o 
momento e previsão para o término das obras. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Os vereadores e vereadora discutem na sessão desta tarde a solicitação do 
Executivo de prorrogação de prazo para resposta ao seguinte PI: 
 
Acompanhamento psicológico de servidores públicos (PI 72/2017) – No 
início do mês de abril, por meio do PI 72/2017 aprovado pelo plenário, o 
vereador João Martins (PSL) solicitou informações do Executivo sobre o 
acompanhamento de servidores que não se encontram psicologicamente aptos 
a exercer suas funções. No mesmo documento questionou se existe algum tipo 
de avaliação periódica e afastamento das atividades, dependendo da avaliação 
médica; como também se medidas preventivas têm sido tomadas em relação 
àqueles que desempenham suas funções armados. O Pedido de Informação foi 
motivado pelos crimes cometidos por guarda municipal no último dia 3 de abril. 
 
AGENDA 
Quarta-feira, 3/5 
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 a Câmara 
Municipal de Londrina e o Conselho Regional de Administração (CRA), visando 
tornar os processos do Legislativo cada vez mais transparentes e eficientes. A 
parceria será celebrada entre o presidente do Legislativo, vereador Mario 
Takahashi (PV) e o delegado titular do CRA, administrador Edson Antonio 
Miura, na sala da presidência da Câmara.  
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