
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Paraná

1ª LEGISLATURA DA CÂMARA MIRIM
3ª SESSÃO ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 27.4.2018 

DISCUSSÃO ÚNICA DO REQUERIMENTO Nº 2/2018

Autoria: Sasuke Fukui

Súmula Solicita  ao  Prefeito  do Município  que informe quanto  foi  gasto  em merenda
escolar entre os dias de 01/06/2017 e 01/03/2018 e qual a previsão de gastos
para o ano de 2018.

DISCUSSÃO ÚNICA DA INDICAÇÃO Nº 13/2018

Autoria: Haly Yoshi

Súmula Solicita a instalação de lixeiras para descarte de rejeitos ao lado das lixeiras
para  descarte  de  materiais  recicláveis  já  existentes.  Nos  locais  onde  estão
instaladas duas lixeiras verdes para descarte de materiais recicláveis, uma ao
lado da outra, solicita a pintura de uma delas na cor marrom visando possibilitar
que o descarte de rejeitos não se misture ao de materiais recicláveis.

DISCUSSÃO ÚNICA DA INDICAÇÃO Nº 14/2018

Autoria: Miguel Gil

Súmula Solicita  que se notifique  o proprietário  do terreno localizado na Rua Ernesta
Galvani dos Santos, no Jardim Maria, para que mantenha seu lote em perfeito
estado de conservação, murado, calçado, capinado e limpo, ou seja, sem o lixo
acumulado  no  local.  Além  do  acúmulo  de  lixo  e  do  mato  alto,  a  fumaça
decorrente das queimadas praticadas ali  invade a Escola Municipal Professor
Carlos  Zewe Coimbra,  causando  mal  estar  entre  os  alunos  e  professores.
Segue em anexo vídeo com imagens do local.

DISCUSSÃO ÚNICA DA INDICAÇÃO Nº 15/2018

Autoria: Miguel Gil

Súmula Solicita os serviços de capina, roçagem e limpeza geral no fundo de vale situado
na Rua Monte Castelo.

DISCUSSÃO ÚNICA DO REQUERIMENTO Nº 3/2018

Autoria: Isadora Dmitruk

Súmula Solicita ao Prefeito do Município que informe quantas estruturas administradas
pelo executivo municipal possuem espaço adequado para a prática de esportes,
destas, quantas podem ser utilizadas pelos munícipes em geral, se existe algum
programa municipal de incentivo ao esporte e quais são.


