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Confira os destaques da sessão desta terça-feira (27)

16h30 – O economista Marcos Rambalducci, professor da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), falará sobre as perspectivas para a
economia londrinense após um ano de pandemia de covid-19. O convite foi
feito por meio do requerimento nº 94/2021, de autoria do vereador Eduardo
Tominaga (DEM).

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Revoga lei que concedeu ao Resgate Bombeiro Civil direito de uso de
área no Parque Ouro Branco (PL nº 59/2021) – De autoria do Executivo
Municipal, o projeto de lei (PL) regova integralmente a lei nº 11.329/2011, que
desafetou de uso comum do povo e/ou especial uma área de 413,20 m²
denominada Praça A-1-A, situada no Parque Ouro Branco, e autorizou a
outorga da concessão de direito real de uso ao Resgate Bombeiro Civil. Na
justificativa do PL, o prefeito Marcelo Belinati (PP) afirma que, conforme a lei nº
11.329/2011, o imóvel deveria ter sido destinado à construção da sede
administrativa do Resgate Bombeiro Civil  e as obras de construção deveriam
ter começado no prazo máximo de um ano, com conclusão em até dois anos,
contados da data da publicação da lei – 5 de outubro de 2011. Em 18 de
setembro de 2020 foi realizada vistoria no local, com a constatação de que não
foram iniciadas as obras previstas. Notificado, o Resgate Bombeiro Civil
informou não ter interesse na utilização do imóvel. A Comissão de Justiça,
Legislação e Redação da Câmara seguiu o parecer da Assessoria Jurídica do
Legislativo e manifestou-se favoravelmente ao projeto. 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 para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria
simples. 

Revitalização de rua (PI nº 166/2021) – A vereadora Mara Boca Aberta (Pros)
questiona à Prefeitura se existe projeto de revitalização da Rua Tanganica,
com inclusão de pista de caminhada e ciclovia.

Recape asfáltico (PI nº 167/2021) – O vereador Santão (PSC) solicita ao
prefeito Marcelo Belinati (PP) que envie informações sobre as empresas que
realizam obras de recape asfáltico em Londrina.



Autódromo (PI nº 168/2021) – O vereador Santão (PSC) requer informações
sobre a Sexta Quente, evento automobilístico amador realizado às sextas-
feiras no Autódromo Internacional Ayrton Senna. 

Estruturação asfáltica (PI nº 169/2021) – O vereador Beto Cambará
(Podemos) questiona ao prefeito se existe projeto de estruturação asfáltica da
estância Delle Ville.

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.
Quórum: maioria simples.  

Obstáculo na calçada (In nº 1.524/2021) – A vereadora Profª Flávia Cabral
(PTB) requer à Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) que retire e
substitua o bueiro elevado que está instalado, no meio da calçada, na esquina
das ruas Antero de Quental e Cândido Portinari.

Igrejas como serviço essencial (In nº 1.549/2021) – O vereador Santão
(PSC) sugere ao prefeito Marcelo Belinati (PP) que as atividades religiosas em
igrejas sejam consideradas atividades essenciais no município de Londrina. O
parlamentar sugere ao prefeito que inclua a previsão na lei municipal nº
13.194/2021, a qual estabelece que serviços relacionados às atividades físicas
e à área da educação são essenciais.

AGENDA
Quarta-feira (28)
17 horas – Reunião de trabalho da Comissão de Justiça, Legislação e
Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento para debater o projeto de
lei nº 61/2018. O evento não será transmitido.

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 f  acebook.com/camaralondrina e p e l o
y  outube.com/camaralondrina. 

Acompanhe as informações da Câmara de Londrina também pelo
i  nstagram.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) (43) 3374-1385 betocambara@cml.pr.gov.br
Chavão (Patriota) (43) 3374-1380 chavao@cml.pr.gov.br
Daniele Ziober (PP) (43) 3374-1372 danieleziober@cml.pr.gov.br



Deivid Wisley (Pros) (43) 3374-1379 deividwisley@cml.pr.gov.br
Eduardo Tominaga (DEM) (43) 3374-1381 eduardotominaga@cml.pr.gov.br
Emanoel Gomes 
(Republicanos)

(43) 3374-1374 emanoelgomes@cml.pr.gov.br

Giovani Mattos (PSC) (43) 3374-1384 giovanimattos@cml.pr.gov.br
Jairo Tamura (PL) (43) 3374-1200 jairotamura@cml.pr.gov.br
Jessicão (PP) (43) 3374-1382 jessicao@cml.pr.gov.br
Lenis de Assis (PT) (43) 3374-1390 lenirdeassis@cml.pr.gov.br
Lu Oliveira (PL) (43) 3374-1388 luoliveira@cml.pr.gov.br
Madureira (PTB) (43) 3374-1375 madureira@cml.pr.gov.br
Mara Boca Aberta (Pros) (43) 3374-1373 marabocaaberta@cml.pr.gov.br
Roberto Fú (PDT) (43) 3374-1376 robertofu@cml.pr.gov.br
Matheus Thum (PP) (43) 3374-1389 matheusthum@cml.pr.gov.br
Nantes (PP) (43) 3374-1370 ailtonnantes@cml.pr.gov.br
Prof.ª Flávia Cabral (PTB) (43) 3374-1212 flaviacabral@cml.pr.gov.br
Prof.ª Sonia Gimenez (PSB) (43) 3374-1383 soniagimenez@cml.pr.gov.br
Santão (PSC) (43) 3374-1378 santao@cml.pr.gov.br

EXPEDIENTE
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da CÂMARA
MUNICIPAL DE LONDRINA.
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