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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (2):
14h30 – Abertura oficial da III Semana Municipal de Informação e
Conscientização sobre o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com
Hiperatividade) e outros transtornos psiquiátricos, com a presença de
representantes das redes municipais de Educação e de Saúde.
A Semana Municipal foi criada em 2016 por iniciativa do vereador Amauri
Cardoso (PSDB) por meio de Lei nº. 12.398, com o objetivo de alertar os
órgãos municipais sobre a importância do diagnóstico e do adequado
tratamento do problema, principalmente entre os alunos da rede municipal de
ensino.
Hoje, de acordo com os dados divulgados pelo Núcleo de Comunicação da
Prefeitura de Londrina, a rede municipal mantém 49 salas especiais para
atendimento especializado de 474 alunos. Destes, 310 têm TDAH, outros 120
têm Transtorno do Espectro Autista (TEA) e 44 sofrem com transtornos de
comportamento.
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.
Espaços comerciais nos terminais urbanos (PI 139/2018) – O vereador
Roberto Fú (PDT) busca informações sobre o processo licitatório que autorizou
a concessão ou locação dos espaços comerciais nos terminais de integração
do transporte coletivo. Entre outros dados o vereador quer saber o nome dos
vencedores do processo, os espaços ocupados, os valores pagos e o tipo de
comércio autorizado; entre outros dados.
Recursos para construção de quadra esportiva em escola (PI 140/2018) –
O vereador Roberto Fú (PDT) solicita informações sobre a liberação de
recursos e a previsão para o início das obras de construção de quadra
esportiva na Escola Professora Vilma Rodrigues Romero, localizada no
Patrimônio Heimtal, zona Norte de Londrina.
INDICAÇÃO

Criação do Programa de Mediação Escolar e Comunitária (Indicação nº.
3.607/2018) – O vereadores e vereadora deliberam em discussão única
durante a sessão ordinária desta tarde, a sugestão do vereador Amauri
Cardoso (PSDB) ao Executivo para criação, no âmbito da rede municipal de
ensino, do Programa de Mediação Escolar e Comunitária. De acordo com a
justificativa que esta anexa à proposta de Cardoso, a criação do programa tem
como objetivo contribuir para a redução da violência escolar, bem como para
fortalecer as práticas restaurativas nas escolas visando à resolução de
conflitos.
AGENDA
Sexta-feira, 3 de agosto
14 horas – A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente se reúne com
um grupo de moradores do Patrimônio Espírito Santo (zona Sul) que buscam
informações sobre possíveis alterações das regras que estabeleceram o
perímetro da Zona de Amortecimento da Mata dos Godoy. Foram convidados
ainda representantes do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Londrina (IPPUL) e do Instituo Ambiental do Paraná (IAP). A Comissão de
Política Urbana é presidida pelo vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB) e tem
como vice-presidente Valdir dos Metalúrgicos (SD) e membro Jamil Janene
(PP). A reunião será realizada na sala da presidência do prédio do Legislativo.
14h15 – Composta pelos vereadores pelos vereadores Filipe Barros (PSL),
Amauri Cardoso (PSDB) e Jamil Janene (PP) a Comissão Especial de
Inquérito (CEI) do IPTU se reúne nesta sexta-feira para a primeira fase de
coleta de depoimentos. Serão ouvidos três servidores municipais que integram
uma comissão especial criada pela prefeitura, com o objetivo de investigar
possíveis fraudes no cancelamento de débitos municipais. Posteriormente, a
CEI pretende ouvir beneficiários dos cancelamentos e funcionários públicos
investigados pela Administração Pública e Ministério Público. A CEI se reúne
na sala e reuniões do prédio do Legislativo.
Sábado, 4 de agosto
10h50 - A Câmara Municipal de Londrina recebe neste sábado (4) a visita
oficial de uma comitiva da cidade de Nago, Província de Okinawa (Japão)
para comemorar o 20° aniversário da irmandade entre as duas cidades,
oficializado por meio de convênio assinado no dia 11 de agosto de 1998. A
comitiva é composta pelo prefeito e pelo presidente da Câmara Municipal de
Nago, Taketoyo Toguchi e Hiroko Miyagi respectivamente, secretários
municipais e empresários. O vereador Eduardo Tominaga (DEM) representa a
cidade perante o convênio de irmandade Londrina –Nago.
Domingo, 5 de agosto
9 horas – A Comissão Processante (CP) da Câmara de Vereadores agendou
para o próximo domingo (5) o depoimento pessoal dos vereadores afastados
judicialmente Mario Takahashi (PV) e Rony Alves (PTB). A CP é presidida
pelos vereadores José Roque Neto (PR) e tem como relator João Martins
(PSL) e membro Vilson Bittencourt (PSB). A coleta dos depoimentos será
realizada na sala de reuniões do prédio do Legislativo.

FALE COM OS VEREADORES E VEREADORA
Ailton Nantes (PP)

3374-1380

ailtonnantes@cml.pr.gov.br

Amauri Cardoso (PSDB)

3374-1378

amauricardoso@cml.pr.gov.br

Daniele Ziober (PP)

3374-1372

danieleziober@cml.pr.gov.br

Eduardo Tominaga (DEM)

3374-1381

eduardotominaga@cml.pr.gov.br

Estevão da Zona Sul (sem 3374-1371
partido)

estevaodazonasul@cml.pr.gov.br

Felipe Prochet (PSD)

3374-1384

felipeprochet@cml.pr.gov.br

Filipe Barros (PSL)

3374-1374

filipebarros@cml.pr.gov.br

Guilherme Belinati (PP)

3374-1390

guilhermebelinati@cml.pr.gov.br

Jairo Tamura (PR)

3374-1370

jairotamura@cml.pr.gov.br

Jamil Janene (PP)

3374-1375

jamiljanene@cml.pr.gov.br

João Martins (PSL)

3374-1373

joaomartins@cml.pr.gov.br

José Roque Neto (PR)

3374-1385

joseroqueneto@cml.pr.gov.br

Junior Santos Rosa (PSD)

3374-1383

juniorsantosrosa@cml.pr.gov.br

P. Gerson Araújo (PSDB)

3374-1388

pastorgersonaraujo@cml.pr.gov.br

Péricles Deliberador(PSC)

3374-1389

periclesdeliberador@cml.pr.gov.br

Roberto Fú (PDT)

3374-1376

robertofu@cml.pr.gov.br

Tio Douglas (PTB)

3374-1380

tiodouglas@cml.pr.gov.br

Valdir dos Metalúrgicos 33-741382
(Solidariedade)
Vilson Bittencourt (PSB)

3374-1379

valdirdosmetalurgicos@cml.pr.gov.br
vilsonbittencourt@cml.pr.gov.br

EXPEDIENTE
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
MESA EXECUTIVA 2018
Ailton Nantes (presidente em exercício), Filipe Barros (1º secretário);
Eduardo Tominaga (2º secretário) e João Martins (3º secretário)
Coordenação Ana Paula Rodrigues Pinto MTB 2277PR Redação Silvana Leão MTB 2502PR
Fotografia DP Torrecillas Fotojornalismo Fones (43) 3374-1326 e 3374-1327

