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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (27):
16 horas – O presidente da Sociedade Rural do Paraná (SRP), Afrânio Rossi
Brandão, participa da sessão desta tarde para falar sobre a 58ª edição da
Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina 2018), que
será realizada entre os dias 5 e 15 de abril de 2018. O convite foi feito pelo
vereador Felipe Prochet por meio do requerimento nº 13/2018.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Declara de utilidade pública a Missão Casa Verde (PL 267/2017) – De
autoria do vereador Filipe Barros (PR), o projeto declara de utilidade pública a
Missão Casa Verde (MCV), organização religiosa, sem fins lucrativos, de
caráter assistencial, filantrópico e educacional, que tem por finalidade acolher e
oferecer apoio às pessoas em situação de risco social e àquelas que
encontram-se sem moradia. O título de utilidade pública é importante para que
a entidade possa atender às suas finalidades estatutárias, firmar convênios
com o Município e com órgãos estaduais e federais, bem como estar regular
perante os órgãos públicos. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não
acolheu o parecer jurídico e manifestou-se favoravelmente à tramitação do
projeto. A Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania acolheu o
parecer técnico e manifestou-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo
regimental, não houve apresentação de emendas. Quorum: maioria simples.
DISCUSSÃO ÚNICA DE REQUERIMENTO
Formação de Comissão Especial (RE nº 23/2018) – Os vereadores Tio
Douglas (PTB) e Valdir dos Metalúrgicos (Solidariedade) defendem, por meio
do requerimento nº 23/2018, a formação de uma Comissão Especial (CE) para
acompanhamento da cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e
da taxa de lixo. Os vereadores sugerem que a CE realize seus trabalhos em
120 dias, prorrogáveis por até metade deste prazo. Quorum: 10 votos.
AGENDA
Quarta-feira, 04/04
19 horas - Audiência pública sobre o tema “Moradia popular e regularização
fundiária”. O debate será coordenado pela Comissão de Direitos Humanos e
Defesa da Cidadania da Câmara e será realizado na sala de sessões, com
transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br.
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