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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (2):
14h30 – A diretora da Escola Municipal Norman Prochet, professora Margarida
Cândida Silva Lopes, participa da sessão desta tarde a convite do vereador
Felipe Prochet (PSD) para falar dos 50 anos de fundação da instituição, a ser
comemorado neste dia 6 de outubro. O convite foi feito por meio do
requerimento nº 198/2018.
ADMISSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO
Na tarde desta terça-feira os vereadores e vereadora decidem em discussão
única se admitem a tramitação de projeto de lei de autoria do vereador João
Martins (PSL) que acrescenta inciso ao Código de Posturas do Município (lei nº
11.468/2011) para proibir a colocação de recipientes coletores de entulho
(caçambas) próximo às esquinas ou logo após curvas acentuadas, sem a
devida sinalização de advertência.
De acordo com o artigo 29, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município (LOM),
os projetos de lei referentes a Códigos, Estatutos, Planos e de Emenda à LOM
devem ser encaminhados à Câmara Municipal de Londrina no mínimo 90 dias
antes dos seus períodos de recesso, caso contrário somente serão admitidos
para tramitação mediante a aprovação de 2/3 dos vereadores. A Câmara
permanecerá em recesso no período de 21 de dezembro de 2018 a 31 de
janeiro de 2019. Quorum: 13 votos.
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Os Pedidos de Informação 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.
Substituição de lâmpadas nas vias públicas (PI nº 178/2018) – O vereador
Ailton Nantes (PP) solicita informações sobre a troca de lâmpadas de mercúrio
por lâmpadas LED nas vias públicas da cidade.
Banheiro público no Lago Igapó (PI nº 179/2018) – O vereador Ailton Nantes
(PP) deseja saber se o banheiro público localizado próximo ao posto da
Guarda Municipal, no Lago Igapó I, passou por processo de demolição ou
desativação e se há previsão de construção de uma nova estrutura.
Redução da alíquota do IPTU (PI nº 180/2018) – Os vereadores Vilson
Bittencourt (PSB), José Roque Neto (PR) e Roberto Fú (PDT) solicitam

informações sobre a renúncia fiscal gerada pelos descontos concedidos nas
alíquotas para cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de
imóveis não edificados, previstos no projeto de lei nº 113/2018.
INDICAÇÃO
Previstas no Regimento Interno, as Indicações apresentadas por escrito e
submetidas à aprovação plenária têm a função de sugerir projetos de lei ao
Poder Executivo Municipal sobre matérias de exclusiva competência deste, ou
ainda a realização de ato administrativo ou de gestão aos órgãos públicos em
nível estadual ou federal, da Administração direta, indireta, autárquica e
fundacional. Quorum para aprovação das Indicações: maioria simples.
Divulgação dos nomes de servidores interessados em remoção – O
vereador João Martins (PSL) apresenta para aprovação do plenário a Indicação
nº 4348/2018, que será encaminhada ao prefeito Marcelo Belinati (PP)
solicitando que seja enviado ao Legislativo projeto de lei que torna obrigatória a
publicação no Portal da Transparência da Prefeitura da lista contendo os
nomes dos servidores municipais interessados em realizar permuta ou
remoção.
AGENDA
Quarta-feira, 3 de outubro
19 horas – A Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia Municipal de
Trânsito e Urbanização (CMTU) coordena audiência pública sobre a "Nova
concessão do serviço de transporte público coletivo do Município de Londrina”.
O debate será realizado na sala de sessões do prédio da Câmara de
Vereadores e contará com transmissão online por meio do site
www.cml.pr.gov.br.
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Ailton Nantes (PP)

3374-1380
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Amauri Cardoso (PSDB)

3374-1378
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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
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