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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (20):
CONVIDADOS
14h30 – Atendendo indicação do presidente em exercício da Câmara de
Vereadores, vereador Ailton Nantes (PP), o gerente de Transporte da
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), Wilson de Jesus,
participa da sessão desta tarde para esclarecer questões relacionadas à
recente aprovação, pelo Congresso Nacional, do projeto de lei que
regulamenta no País o transporte privado passageiros por meio do
compartilhamento de veículos com uso de ferramentas digitais, como a
modalidade oferecida pela Uber.
Tendo em vista que, de acordo com o texto aprovado no âmbito nacional,
caberá aos municípios regulamentar e fiscalizar os serviços, e que o projeto de
lei nº 25/2017, de autoria do vereador afastado Professor Rony (PTB),
encontra-se com a tramitação interrompida por tempo indeterminado; o
presidente em exercício do Legislativo apresentou ao Executivo a Indicação nº
1279/2018, solicitando que a Administração Municipal estude a possibilidade
de regular serviço na cidade.
Entre as responsabilidades dos municípios, a partir de agora, estão a cobrança
dos tributos devidos e a exigência de contratação de seguro de acidentes
pessoais a passageiros.
15h30 – A convite do vereador Eduardo Tominaga (DEM), o coordenador
nacional do projeto “Pense a Hanseníase Agora”, da associação JCI Brasil,
Alexandre Takaoka, participa da sessão desta terça-feira para falar sobre a
iniciativa. O convite foi feito por meio do requerimento nº 11/2018.
PEDIDO 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.
Reforma da escola no conjunto Residencial do Café (PI nº 50/2018) – O
vereador Junior Santos Rosa (PSD) solicita informações sobre a existência de
estudo ou projeto para a reforma e ampliação da Escola Municipal Sônia

Parreira Debel, localizada na rua Café Sumatra, nº 60, no conjunto Residencial
do Café (zona Norte).
INDICAÇÃO
Revisão das bases de cálculo do IPTU - O vereador Ailton Nantes (PP)
apresenta para aprovação do plenário a Indicação nº 1389/2018, de iniciativa
da vereadora mirim Haly Yoshi e aprovada pela Câmara Mirim, que será
encaminhada ao Executivo solicitando a apresentação de projeto de lei
tratando da obrigatoriedade da revisão das bases de cálculo do Imposto sobre
a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e do Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) em periodicidade não superior a quatro
anos. Quorum: maioria simples.
AGENDA
Quarta-feira, 21/03
19 horas – Reunião pública coordenada pelas comissões de Educação,
Cultura e Desporto e de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do
Adolescente e da Juventude, para discutir o planejamento da Secretaria
Municipal de Educação em relação aos Centros de Convivência, destinados a
atender aos alunos de pré-escola (P-4), e a construção de novos Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEIs). A reunião será realizada na sala de
sessões da Câmara, com transmissão online por meio do site
www.cml.pr.gov.br.
Quinta-feira, 22/03
17 horas - Entrega de Diploma de Reconhecimento Público à empresa Pastel
do Fernando, por iniciativa do vereador Tio Douglas (PTB). A cerimônia será
realizada durante a sessão ordinária, com transmissão online por meio do site
www.cml.pr.gov.br.
Sexta-feira, 23/3
10 horas – As comissões de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização;
de Política Urbana e Meio Ambiente e de Desenvolvimento Econômico
promovem reunião pública com representantes de órgãos municipais para
discutir drenagem urbana e alagamentos. A reunião será realizada na sala de
sessões da Câmara de Vereadores. Mais informações com o vereador Filipe
Barros (PRB), presidente da Comissão de Administração, Serviços Públicos e
de Fiscalização.
15 horas – Segunda sessão ordinária da Câmara Mirim, projeto desenvolvido
pela Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Londrina. A sessão será
realizada no período das 15 às 17 horas e contará com transmissão online por
meio do site www.cml.pr.gov.br.
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