INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA – 17ª LEGISLATURA – ANO 10 – Nº. 844
5ª FEIRA – 05/11/2020

Confira os destaques da sessão ordinária de quinta-feira:
15h30 – O presidente da Associação de Intercâmbio Londrina-Nishinomiya,
Luiz Hiroshi Omoto, e o representante do prefeito e do presidente da Câmara
de Vereadores de Nishinomiya, Nobuyuki Nagata, falarão sobre a Semana de
Irmandade Londrina-Nishinomiya, instituída pela lei municipal nº 13.006/2020.
O convite foi feito por meio do requerimento nº 169/2020.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Institui no Calendário de Comemorações do Município o Dia do Veterano
da Segurança Pública (PL nº 95/2020) – Os vereadores e a vereadora votam
em segundo turno o substitutivo nº 1 ao projeto de lei (PL) nº 95/2020.
Conforme o PL, o Dia do Veternano da Segurança Pública será comemorado
em 11 de novembro. Na justificativa da proposta, o autor afirma que a inclusão
da data no Calendário de Comemorações do Município é uma forma de prestar
homenagem a todos os profissionais da reserva (do Exército, da Marinha,
Aeronáutica, Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, Polícia
Federal e Guarda Civil Municipal) que dedicaram uma vida de trabalho à
corporação, muitas vezes colocando a própria vida em risco para assegurar a
ordem, a paz e o bem da sociedade. A Comissão de Justiça, Legislação e
Redação corroborou o parecer da Assessoria Jurídica da Câmara e
manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de Educação, Cultura e
Desporto seguiu o entendimento da Assessoria Técnico-Legislativa da Câmara
e votou a favor do projeto na forma do substitutivo n° 1, apresentado pelo
próprio colegiado, que altera o nome original proposto pelo autor (Dia do
Veterano Militar e Civil de Londrina) para Dia do Veterano da Segurança
Pública. O projeto foi aprovado em 1ª discussão, na forma do substitutivo nº 1,
em 13/10/2020. Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de
emendas antes do segundo turno de deliberação. 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.
Ribeirão Cambezinho (PI nº 156/2020) – Pergunta ao prefeito se o Município
possui um Sistema de Informações Geográficas do Plano Municipal de

Saneamento Básico. Em caso de resposta positiva, solicita o encaminhamento
de cópia do documento para que seja possível coletar dados necessários para
definição das características geométricas e hidrológicas da bacia do Ribeirão
Cambezinho.
Arborização do Jardim Padovani (PI nº 157/2020) – Requer ao prefeito
informações sobre o projeto de arborização e paisagismo do Jardim Padovani.
Entre outras coisas, questiona se a construtora responsável já realizou o
plantio de árvores no passeio das calçadas do loteamento e nos canteiros
centrais.
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
a realização de ato administrativo ou de gestão aos órgãos públicos em nível
estadual ou federal, da Administração direta, indireta, autárquica e fundacional.
Quórum: maioria simples.
Policiamento do Parque Tauá (INDICAÇÃO nº 2314/2020) – Solicita ao
Comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Paraná e à Secretaria Municipal
de Defesa Social a intensificação de rondas e abordagens na região do Parque
Tauá, pois a comunidade solicita a presença física de policiamento e viaturas,
pela ocorrência de intimidações e furtos aos moradores e ciclistas que utilizam
a região para atividades físicas.
ASSISTA À SESSÃO AO VIVO
A sessão ordinária virtual será transmitida, ao vivo, pelo site www.cml.pr.gov.br,
pelo facebook.com/camaralondrina e pelo youtube.com/camaralondrina.
Acompanhe as informações da Câmara de Londrina também pelo
instagram.com/camara_londrina e pelo WhatsApp. Neste caso, basta enviar
uma mensagem para (43) 99997-1300, com um dos números abaixo, conforme
as informações que deseja receber:
1. Ações da Câmara frente à crise da covid-19;
2. Audiências Públicas;
3. Câmara Mirim e Programa Escola na Câmara;
4. Datas comemorativas;
5. Seminários, palestras e outros eventos;
6. Todas as opções acima.
EXPEDIENTE
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da CÂMARA
MUNICIPAL DE LONDRINA.
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