INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA – 18ª LEGISLATURA – ANO 11 – Nº. 867
5ª FEIRA – 25/02/2021

Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira:
16h30 – João Batista Moreira Souza (João das Águas) e Paulo Bassani falarão
sobre questões ambientais a convite da vereadora Prof.ª Sonia Gimenez
(PSB), por meio do Requerimento nº 35/2021.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Revoga lei autorizou permissão de uso de imóvel público pela Associação
de Moradores da Vila Nova (PL nº 150/2020) – De autoria do Executivo
Municipal, o projeto de lei revoga integralmente a lei nº 7.021/1997, que
desafetou de uso comum do povo e/ou especial área de terras com 5.282,95
m2, com benfeitorias, e localizada entre as ruas Mem de Sá, Itajaí, Rio da Prata
e Guaíba, e autorizou sua permissão de uso à Associação de Moradores da
Vila Nova, para desenvolver ações culturais e esportivas, cursos, atividades
para terceira idade e velórios. Conforme a justificativa do autor, foi constatado
que o imóvel estava sendo utilizado para atividade diversa da prevista na lei.
Segundo o Executivo, a associação entregou as chaves do local e comunicou a
devolução do imóvel, para que ele seja restituído ao município. A Comissão de
Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer técnico e manifestou-se
favoravelmente ao projeto, com a apresentação da emenda nº 1, para
acrescentar ao artigo 2º que a posse do terreno seja revertida ao Município de
Londrina e não “ao proprietário da área de terras”, conforme texto original.
Quórum: 13 votos.
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: maioria simples.
Revitalização da Av. Henrique Mansano (PI nº 33/2021) - Mara Boca Aberta
(Pros) solicita informações a respeito de projeto de revitalização da Av.
Henrique Mansano, nas proximidades do Autódromo Internacional Ayrton
Senna, região norte de Londrina.
Duplicação da Av. Saul Elkind (PI nº 34/2021) - Mara Boca Aberta (Pros)
requer dados sobre duplicação e melhorias no trecho da Av. Saul Elkind, entre
a Av. dos Garis e a Rua André Buck, no Jardim Padovani, zona norte.
Bairros sem saneamento básico (PI nº 35/2021) - Mara Boca Aberta (Pros)
questiona quais bairros de londrina não possuem rede de saneamento básico e
qual o planejamento para inclusão destas áreas.

Terrenos públicos (PI nº 36/2021) – Emanoel Gomes (Republicano) solicita
uma relação de terrenos públicos disponíveis, com tamanho entre mil e 2 mil
metros quadrados e a localização destas áreas.
Verbas para manutenção de escolas municipais (PI nº 37/2021) – Santão
(PSC) indaga para onde estão sendo destinados os recursos utilizados na
manutenção nas escolas municipais, como verba de merenda e limpeza,
considerando o tempo em que as escolas estão sem atividade.
Rede municipal de ensino (PI nº 40/2021) – Eduardo Tominaga (DEM)
solicita informações a respeito de vagas, matrículas e espera na rede municipal
de ensino (Educação Infantil e Fundamental I).
Plano de Biossegurança (PI nº 41/2021) - Eduardo Tominaga (DEM) requer
dados sobre o Plano de Biossegurança das unidades escolares municipais e
conveniadas.
REQUERIMENTO
Moção de apoio ao movimento pelo retorno das 2 horas semanais das
disciplinas de Sociologia, Filosofia e Artes (Re nº 49/2021) – Os vereadores
Lenir de Assis (PT), Nantes (PP), Eduardo Tominaga (DEM), Prof.ª Flávia
Cabral (PTB), Prof.ª Sonia Gimenez (PSB), Chavão (Patriota) e Matheus Thum
(PP) solicitam o envio de moção de apoio ao movimento que pede o retorno
das 2 horas semanais das disciplinas de Sociologia, Filosofia e Artes nas
escolas estaduais. O documento, se aprovado, será encaminhado ao Governo
do Paraná, à Secretaria de Estado da Educação, ao Núcleo Regional de
Educação de Londrina e ao Coletivo Estadual de Humanidades. Quórum:
maioria simples.
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.
Regulamentação de concursos públicos municipais (In nº 627/2021) –
Prof.ª Flávia Cabral (PTB) indica ao prefeito que envie à Câmara de Londrina
projeto de lei que regulamente os concursos públicos e processos seletivos
municipais, contendo os requisitos mínimos e vedações a serem cumpridos
pela banca examinadora, inclusive sobre o prazo para eventuais suspensões e
cancelamentos, bem como eventuais penalidades a serem impostas.

AGENDA
Sexta, 26/02
14 horas - Audiência pública remota de prestação de contas do terceiro
quadrimestre de 2020 da Prefeitura e da Câmara de Londrina, com
transmissão pelos canais da CML no Facebook e YouTube.
ACOMPANHE AO VIVO
As sessões e audiências públicas são remotas e transmitidas 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 último caso, basta
enviar uma mensagem para (43) 99997-1300.
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