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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (13):
14h30 – Solenidade de entrega do Diploma de Reconhecimento Público ao
Grupo Folha de Comunicação, em homenagem aos 70 anos de fundação do
jornal Folha de Londrina, em 13 novembro de 1948. A honraria é uma iniciativa
conjunta dos 19 vereadores e foi proposta por meio do requerimento nº
429/2018.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Inclui o Dia dos Pioneiros no calendário de datas comemorativas da
Câmara (PR nº 4/2018) – De autoria da Mesa Executiva, o projeto de
resolução inclui inciso ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Londrina
(Resolução nº 106/2014) para acrescentar o Dia dos Pioneiros – já
comemorado pelo Município em 21 de agosto - no calendário de datas festivas
do Legislativo. Atualmente a Câmara já realiza cerimônias alusivas ao Dia
Internacional da Mulher, em 8 de março; ao Dia Internacional da Pessoa com
Deficiência, em 3 de dezembro; e ao Dia da Imigração Japonesa, em 18 de
junho. As comemorações são realizadas nas sessões ordinárias que coincidem
com estas datas ou nas sessões imediatamente posteriores ou anteriores a
elas. Os vereadores Ailton Nantes (PP), Filipe Barros (PSL), Eduardo
Tominaga (DEM) e João Martins (PSL), que integram a Mesa Executiva,
justificam que a comemoração ajudará a preservar o patrimônio público
material, imaterial e histórico do município. Acolhendo pareceres técnicos, as
comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, Cultura e
Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo
regimental, não houve apresentação de emendas. Quórum: 10 votos.
Declara de utilidade pública o Instituto Cristão de Assistência
Humanitário – A Cruz e o Bolso (PL nº 189/2014) – De autoria do vereador
Roberto Fú (PDT), o projeto declara de utilidade pública o Instituto Cristão de
Assistência Humanitário – A Cruz e o Bolso (ICAH-ACEB), que tem por objetivo
oferecer um ambiente saudável a crianças, baseado em valores éticos, morais
e espirituais, além de prestar serviços às comunidades carentes da cidade. O
Instituto está localizado no jardim Piza (zona Sul) e foi fundado em 2012. A
declaração de utilidade pública será importante para que a entidade atenda
suas finalidades estatutárias e firme convênios com órgãos públicos.
Acolhendo pareceres técnicos as comissões de Justiça, Legislação e Redação
e de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania manifestaram-se
favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não houve
apresentação de emendas. Quórum: maioria simples.

Autoriza o uso de imóvel pela Associação Movimento dos Artistas de Rua
de Londrina (PL nº 142/2018) – Iniciativa do Executivo, o projeto autoriza a
outorga de permissão de uso de imóvel localizado na avenida Duque de
Caxias, nº 3241, na área central, pela Associação Movimento dos Artistas de
Rua de Londrina (AMARL). A entidade, que já ocupa o imóvel desde 2016 e
promoveu benfeitorias no local, tem por objetivo reunir artistas que
desenvolvem suas atividades em espaços públicos e promover debates,
oficinas e demais eventos que garantam o intercâmbio entre artistas
londrinenses e demais movimentos culturais. O imóvel foi utilizado no passado
pela União Londrinense dos Estudantes Secundaristas (Ules) e encontrava-se
desocupado há cerca de uma década. Em dezembro de 2016 a AMARL
recebeu o título de utilidade pública. As comissões de Justiça, Legislação e
Redação; de Política Urbana e Meio Ambiente e de Educação, Cultura e
Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo
regimental, não houve apresentação de emendas. Quórum: 13 votos.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Utilidade Pública para a Associação de Amigos do Autódromo de
Londrina (PL nº 105/2018) – De autoria do vereador Guilherme Belinati (PP), o
projeto declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Autódromo de
Londrina (AAAL), associação sem fins econômicos que tem entre suas
finalidades desenvolver a prática do automobilismo, em caráter de Fomento
Amadorista ou Profissional, promovendo cursos, encontros e campeonatos em
todas as suas categorias e modalidades. A Associação pretende apoiar
eventos automotores e de outras modalidades esportivas que utilizam o
autódromo como sede de treinamento, entre elas ciclismo, corrida pedestre,
automobilismo e motociclismo. Acolhendo parecer jurídico, a Comissão de
Justiça, Legislação e Redação emitiu voto favorável à tramitação do projeto. Da
mesma forma, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto manifestou-se
favoravelmente à matéria. Quórum: maioria simples.
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.
Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (PI nº 195/2018) – O
vereador Jairo Tamura (PR) solicita informações sobre composição da atual
diretoria do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e sobre os
trabalhos desenvolvidos nos últimos dois anos, além de outras informações.
Denominações do Patrimônio Guairacá (PI nº 200/2018) – O vereador
Estevão da Zona Sul (sem partido) deseja saber se todas as vias do Patrimônio
Guairacá (zona Sul) estão denominadas.
Instalação de capela mortuária em Irerê (PI nº 201/2018) – O vereador Ailton
Nantes (PP) requer informações sobre a instalação ou construção de capela

mortuária no Distrito de Irerê, e questiona como vêm sendo realizados os
velórios na localidade.
Pagamento de IPTU no Residencial Vista Bela (PI nº 202/2018) – O
vereador Tio Douglas (PTB) solicita informações referentes ao número de
imóveis isentos do pagamento de IPTU no Residencial Vista Bela, na zona
Norte; quantos pagam o imposto; quantos estão inadimplentes e quantos
pagam o IPTU Social.
Propriedade de terreno (PI nº 203/2018) – A vereadora Daniele Ziober (PP)
deseja saber se o terreno localizado no número 214 da rua Café Arábica, no
Conjunto Café (zona Norte), pertence ao Município e se existe projeto para a
utilização da área, entre outras informações.
AGENDA
Quarta-feira, 14 de novembro
20 horas – Sessão solene de entrega da Medalha Ouro Verde à Companhia de
Polícia de Choque do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM), por iniciativa do
vereador Filipe Barros (PSL), com apoio dos demais vereadores. A solenidade
será realizada na sala de sessões da Câmara, com transmissão online pelo site
www.cml.pr.gov.br.
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