INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA – 18ª LEGISLATURA – ANO 11 – Nº. 873
5ª FEIRA – 18/03/2021

Confira os destaques da sessão desta quinta-feira:
15h30 – A deputada federal Luísa Canziani falará sobre a importância das
mulheres na política e nos órgãos de poder. A participação faz parte da
programação da Câmara alusiva ao mês da mulher. O convite foi feito pela
vereadora Profª Flávia Cabral (PTB), por meio do requerimento nº 54/2021.
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.
Enterros Covid-19 (PI nº 77/2021) – O vereador Nantes (PP) solicita ao
prefeito Marcelo Belinati (PP) que informe o quantitativo de pessoas em
velórios e em enterros, se há diferença no quantitativo de pessoas nos enterros
de falecidos em decorrência da covid-19, bem como quem são os responsáveis
por tal controle e fiscalização.
Trânsito no Jardim Columbia (PI nº 80/2021) – A vereadora Lenir de Assis
(PT) solicita ao diretor-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Londrina (Ippul), Tadeu Felismino, que informe se existem projetos,
estudos ou previsão de construção de “ponte” ou equipamento urbano similar
entre a Estrada Armarinho Paulista e a Avenida Vinícius de Moraes, sobre o
Rio Ribeirão Esperança. O pedido tem como base a reclamação da população
que reside nas adjacências do Bairro Jardim Columbia sobre dificuldades no
deslocamento, e leva em consideração a existência de pontos de gargalo de
trânsito na região.
Praças no Jardim Orion (PI nº 82/2021) – O vereador Matheus Thum (PP)
solicita ao prefeito que encaminhe, por meio do Departamento de Patrimônio,
documentos comprobatórios da localização da praça situada na Avenida Serra
da Esperança com as ruas Serra do Flamengo e Serra dos Mangabeiros, e da
praça situada na Rua Serra do Flamengo, esquina com a Avenida Arthur
Thomas, ambas no Jardim Orion.
INDICAÇÕES
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.
Quorum: maioria simples.
Providências em rodovias (In nº 956/2021) – Os 19 vereadores da Câmara
de Londrina solicitam ao governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD),
providências imediatas na Rodovia João Tavares da Silva (PR-445 e PR-545),
no trecho entre Londrina e Bela Vista do Paraíso, tendo em vista as péssimas
condições de tráfego.
AGENDA
Sexta-feira (19)
16 horas – Reunião pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
com o tema "Mulheres na liderança: Alcançando um futuro igual em um mundo
da Covid-19". A reunião será transmitida on-line.
ACOMPANHE AO VIVO
As sessões e audiências públicas são remotas e transmitidas ao vivo pelo site
www.cml.pr.gov.br,
p e l o 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.
FALE COM OS VEREADORES E AS VEREADORAS
Beto Cambará (Pode)
Chavão (Patriota)
Daniele Ziober (PP)
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(43) 3374-1380
(43) 3374-1372

betocambara@cml.pr.gov.br
chavao@cml.pr.gov.br
danieleziober@cml.pr.gov.br

Deivid Wisley (Pros)
Eduardo Tominaga (DEM)
Emanoel Gomes
(Republicanos)
Giovani Mattos (PSC)
Jairo Tamura (PL)
Jessicão (PP)
Lenis de Assis (PT)
Lu Oliveira (PL)
Madureira (PTB)
Mara Boca Aberta (Pros)
Roberto Fú (PDT)
Matheus Thum (PP)
Nantes (PP)
Prof.ª Flávia Cabral (PTB)
Prof.ª Sonia Gimenez (PSB)
Santão (PSC)
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(43) 3374-1382
(43) 3374-1390
(43) 3374-1388
(43) 3374-1375
(43) 3374-1373
(43) 3374-1376
(43) 3374-1389
(43) 3374-1370
(43) 3374-1212
(43) 3374-1383
(43) 3374-1378

giovanimattos@cml.pr.gov.br
jairotamura@cml.pr.gov.br
jessicao@cml.pr.gov.br
lenirdeassis@cml.pr.gov.br
luoliveira@cml.pr.gov.br
madureira@cml.pr.gov.br
marabocaaberta@cml.pr.gov.br
robertofu@cml.pr.gov.br
matheusthum@cml.pr.gov.br
ailtonnantes@cml.pr.gov.br
flaviacabral@cml.pr.gov.br
soniagimenez@cml.pr.gov.br
santao@cml.pr.gov.br

EXPEDIENTE
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