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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira:

16 horas – O professor de Gastronomia Antonio Rodrigo Bernardes de Souza,
do Senai Londrina, foi convidado pelo vereador Emanoel Gomes
(Republicanos), por meio do requerimento nº 27/2020, para falar sobre a
carreira profissional e o sobre o título de melhor chef do Paraná, conferido pelo
Prêmio Dólmã (2017/2018), considerado uma das maiores honrarias da
gastronomia nacional.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Cria o certificado de Moção Honrosa (PR nº 4/2019) – De autoria do
vereador João Martins (PSL) e de outros seis parlamentares, o projeto de
resolução altera o artigo 157 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Londrina (resolução nº 106/2014) para prever a entrega de certificado de
Moção Honrosa a pessoa ou obra, com o fim de reconhecer ato considerado
digno de registro e citação. Conforme o projeto, a solicitação será feita por
meio de requerimento, que passará por deliberação do plenário. O certificado
será entregue fora das dependências da Câmara, não se exigindo a realização
de solenidade. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o
parecer da assessoria jurídica da Câmara e manifestou-se favoravelmente ao
projeto. Já a Comissão de Educação, Cultura e Desporto e a Mesa Executiva
não seguiram o entendimento da assessoria técnica e manifestaram-se
contrariamente ao projeto. O PR foi aprovado em primeira discussão em
05/12/2019 com as emendas nº 1 e 2, que trazem correções redacionais à
proposta. Vencido o prazo regimental de sete dias, não houve apresentação de
emendas. Quórum: 10 votos.
Institui no calendário de comemorações oficiais do Município a Mostra de
Arquitetura e Interiores (MAI) (PL nº 182/2019) – Projeto de lei de autoria dos
vereadores Mario Takahashi (PV) e Jairo Tamura (PL), coloca o evento no
calendário oficial de comemorações do Município, e prevê sua comemoração
anualmente entre os meses de novembro e dezembro. A MAI é um evento
bienal nas áreas de arquitetura, design de interiores e engenharia civil. Os
autores justificam que a mostra produz impacto positivo na cidade,
beneficiando a cadeia produtiva, gerando empregos e contribuindo com a
economia. O projeto foi aprovado em primeira discussão em 17/12/2019.
Vencido o prazo regimental, não foram apresentadas emendas. Quórum:
maioria simples.
Retira a exigência de quitação integral de débitos em caso de anexação,
subdivisão ou parcelamento do solo (PL nº 186/2019) – De autoria do

Executivo Municipal, o projeto altera a redação do § 2º do art. 171 do Código
Tributário Municipal (lei nº 7.303, de 30 de dezembro de 1997). O PL exclui a
exigência da quitação integral de todos débitos, tributários ou não, vencidos ou
por vencer, que incidem sobre os imóveis, no momento da abertura das
inscrições imobiliárias dos projetos de anexação, subdivisão ou parcelamento
de solo. Na hipótese de haver débitos, estes permanecerão na inscrição
original, e serão distribuídos proporcionalmente nas novas unidades geradas.
Na justificativa da proposta, o prefeito afirma que a exigência de quitação
integral foi incluída pela lei nº 12.576/2017 e, na prática, acabou gerando ônus
para os contribuintes de baixa renda quando eles são mutuários de
empreendimentos coletivos, e impediu que a Secretaria Municipal de Fazenda
realizasse os respectivos desmembramentos. O Executivo ressalta que o
projeto de lei visa regularizar a situação cadastral dos contribuintes e que não
gerará impacto financeiro, pois não haverá redução de valor em relação ao
valor lançado no exercício de 2019. A Comissão de Justiça, Legislação e
Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento manifestaram-se
favoravelmente ao projeto. O PL foi aprovado em primeira votação em
18/02/2020. Vencido o prazo regimental de sete dias úteis, não houve
apresentação de emendas. Quórum: 13 votos
DISCUSSÃO ÚNICA DE PEDIDO 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.
Vazio urbano na rua Lúcio Alves (PI nº 24/2020) – O vereador Roberto Fú
(PDT) solicita informações sobre o vazio urbano situado na rua Lúcio Alves,
entre o Parque das Indústrias e o Conjunto São Lourenço.
Terreno na rua Santiago (PI nº 25/2020) – O vereador Roberto Fú (PDT)
solicita informações sobre o lote de terras situado na rua Santiago, 683, no
Jardim Bela Suíça.
AGENDA
Sexta-feira, 06/03
20 horas – Solenidade de entrega do Título de Cidadã Honorária à
apresentadora Cloara Pinheiro, na sala de sessões.
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