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DISCUSSÃO ÚNICA DA INDICAÇÃO Nº 29/2018

Autoria Victor Sasuke Fukui

Súmula Requer  ao  Prefeito  do  Município  que  providencie  a  implantação  de  sistema  de

recolhimento e captação de detritos, como plástico, vidros, papéis e seus derivados,

oriundos  do  descarte  incorreto  nas  redes  pluviais  ou  carregados  pelas  chuvas

através dos bueiros e bocas de lobo para os córregos, afluentes e lagos artificiais da

nossa cidade.

Por exemplo, no Lago Igapó e Lago Cabrinha a proposta baseia-se na instalação de

redes plásticas coletoras na saída dos canos que deságuam nos lagos, assim como,

o recolhimento semanal das redes cheias com imediata substituição das mesmas

por  redes  vazias  e  criação  de  uma  central  de  separação,  aproveitamento  e

destinação dos detritos recicláveis captados na coleta. 

Essa ideia visa, além de garantir o melhoramento de políticas ambientais urbanas

com a despoluição da rede fluvial, o fomento da geração de empregos através da

ocupação da mão de obra de separadores e recicladores no centro de separação e

reciclagem. 

Saliento que a ideia já está sendo implementada na Austrália que tem despertado

grande interesse de países europeus pela simplicidade e efetividade em atingir seus

objetivos.

Segue  o  link  para  a  apreciação  dos  resultados  já  obtidos:

https://www.publico.pt/2018/08/08/p3/noticia/uma-cidade-na-australia-quer-apanhar-

o-lixo-com-redes-1840493

DISCUSSÃO ÚNICA DA INDICAÇÃO Nº 30/2018

Autoria: Alana Galia

Súmula Solicita ao o Prefeito do Município de Londrina que encaminhe a esta Casa Projeto 

de Lei que transforme a Escola Municipal Américo Sabino Coimbra, atualmente 

desativada, localizada na Rua Zacarias de Góes – Jardim Paulista, em creche 
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municipal. 

A referida escola foi desativada no final do ano de 2017 e os alunos que estavam

matriculados na instituição foram transferidos para a escola situada no Residencial

Vista Bela. Desde então, o prédio em que a escola funcionava, vem sendo alvo de

depredação.

Sendo assim, solicito ao Executivo que analise a proposta exposta com a finalidade 

de reestruturar totalmente o prédio já existente transformando-o em creche municipal

que atenda os munícipes da região.

DISCUSSÃO ÚNICA DA INDICAÇÃO Nº 31/2018

Autoria: Ysabella Alexandre Matos 

Súmula Solicita ao Prefeito do Município que providencie manutenção no telhado da Escola

Municipal Hikoma Udihara visando sanar o problema de goteiras, especialmente na

sala do 5º ano B, onde a água dificulta a permanência das crianças em sala de aula.

A Escola  Municipal  Hikoma  Udihara  está  instalada  em prédio  antigo  e  histórico

motivo pelo qual precisa de reparos constantes.
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