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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (06)

SEGUNDA DISCUSSÃO
Declara de utilidade pública o Grupo de Radioamadores Voluntários da
Defesa  Civil  de  Londrina  (PL  nº  169/2019)  – Apresentado  pelo  vereador
Ailton  Nantes  (PP),  o  projeto  declara  de  utilidade  pública  o  Grupo  de
Radioamadores  Voluntários  da  Defesa  Civil,  que  foi  inaugurado  em 16  de
março  de  2015  e  é  vinculado  à  Rede  Estadual  de  Emergência  de
Radioamadores  (REER),  que  faz  parte  da  Seção  Operacional  da
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), cujo objetivo é
auxiliar a Defesa Civil e demais instituições em caso de desastres ou outras
ocorrências  que  comprometam  a  comunicação.  O  projeto  foi  aprovado  em
primeira votação no dia 12/12/2019. Quórum: maioria simples

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECERES 
Parecer  do  Conselho  Municipal  da  Cidade  (PL  nº  101/2019)   – Os
vereadores e a vereadora votam na tarde desta quinta o pedido de prorrogação
de prazo solicitado pelo Conselho Municipal da Cidade (CMC) para análise do
projeto de lei nº 101/2019, de iniciativa do vereador Péricles Deliberador (PSC),
que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 106, da lei nº 11.381/2011
(Código de Obras e Edificações do Município de Londrina). A proposta faz um
acréscimo à referida  lei,  para que as calçadas de imóveis  pertencentes  ao
Poder Público também possam ser de piso de concreto, para garantir melhor
acessibilidade. Quórum: maioria simples.

Parecer  do  Conselho  Municipal  da  Cidade  (PL  nº  117/2019)   – Os
vereadores e a vereadora votam nesta tarde o pedido de prorrogação de prazo
solicitado pelo Conselho Municipal da Cidade para análise do projeto de lei nº
117/2019, de iniciativa do Executivo Municipal, que desafeta de uso comum do
povo e/ou especial a área de 27.336,42 m2, situada no loteamento Paysage
Terra Nova, em Londrina,  e autoriza sua doação ao Instituto do Câncer de
Londrina. Quórum: maioria simples.

Parecer  do  Conselho  Municipal  da  Cidade  (PL  nº  197/2019)   – Os
vereadores e a vereadora votam o pedido de prorrogação de prazo solicitado
pelo Conselho Municipal da Cidade para análise do projeto de lei nº 197/2019,
de iniciativa do vereador Eduardo Tominaga (DEM), que introduz alterações na
lei  nº  11.381/2011  (Código  de Obras  e  Edificações),  na lei  nº  11.468/2011
(Código de Posturas) e na lei nº 12.236/2015 (Lei de Uso e Ocupação do Solo).
As  mudanças  pretendem  regulamentar  de  forma  distinta  a  operação  de
cemitérios  e  de  crematórios  de  animais  domésticos  de  pequeno  e  médio



portes,  que  hoje  são  tratados  de  forma  semelhante  pela  Lei  de  Uso  e
Ocupação do Solo. 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.  Quórum  para  aprovação  dos  Pedidos  de  Informação:  maioria
simples. 

Implantação de quebra-molas e/ou faixa elevada na Rua Flor de Jesus (PI
nº  3/2020)  – O  vereador  Vilson  Bittencourt  (PSB)  solicita  ao  Prefeito  que
encaminhe  os  documentos  e  as  informações  especificadas  sobre  a
implantação de ondulação transversal  (quebra-molas)  e/ou faixa elevada de
travessia de pedestres na Rua Flor de Jesus, no Bairro Ricardo.

AGENDA
Sábado, 08/02
16 horas – Solenidade de Posse e Instalação da 3ª Legislatura da Câmara
Mirim
 
Segunda-feira, 10/02 
19  horas  – Audiência  pública  coordenada  pela  Comissão  de  Justiça,
Legislação e Redação para discussão do projeto de lei nº 125/2019, de autoria
do vereador Guilherme Belinati (PP), que discute a instalação de equipamento
eliminador  de  ar  nas  tubulações  do  sistema de  abastecimento  de  água  da
Sanepar.

Ambos os eventos são realizados na sala de sessões do prédio da Câmara de
Vereadores, abertos à participação da comunidade e contam com transmissão
ao vivo  por  meio  do  site  www.cml.pr.gov.br  e  pelo  canal  do  Legislativo  no
YouTube.
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