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Conselho Municipal da Cidade - CMC

CÓPIA

Gestão 2018-2020

Ofício no. 041/2019 - CMC
Londrina, 27 de agosto de 2019.

Ao
Ministério Púbiico Estaduai
Promotoria de Proteção ao Patrimônio Púbiico
Informamos que este Conseiho vem recebendo demandas de cidadãos em reiação
a desafetações de áreas púbiicas em Londrina, sem consuita popuiar.

áreas púbiicas.
Aguardamos dentro do prazo da Lei 11. tZ7 LAI - Le! de Acesso à Informação,
resposta para encaminhamento à Pienária deste Conseiho.
Cordiaimente.
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Conselho Municipal da Cidade - CMC
Gestão 2018-2020

Cont. OF. Ml/2019 - CMC
ANEXO 1 - Listagem de processos de desafetação de áreas públicas em Londrina

Número: PL002202017
Data do protocolo: 13/09/2017
Data do despacho: 14/09/2017
Autoria: ROBERTO FÚ LOURENÇO
.
.
Súmula: Inclui a área de terras com 8.201,03 m^ situada no Vale de San Fernando, desmembrada de uma area maior «e
107.451,35m^, ou seja, remanescente do Loteamento n° 4-B, da Gleba Cambé, no ANEXO iV, na parte que trata da ona
Comercia! Seis jZC-06) da Lei n° 12.236, de 29 de janeiro de 2015, que dispõe sobre o Uso e a Ocupaçao do Solo no IVIumcipiO
de Londrina.
Número: LE127782018
Data: 19/10/2018
PubHcaçâo da Sanção 30/10/2018 Local de Publicaçãor Jornal Oficial, edição n“ 3644, caderno único, fls. 2 e 3.
Súmula: ^safete de usTcomum d^povo e/ou especia/a área de terras com 299,98 m^ constituída da Data 01 da Quadra 15,
localizada no Jardim Bandeirantes, da sede do Município de Londrina, com benfeitorias, e autoriza o
^
^
empresa EDITORA CAMARGO LTDA - ME, destinada à expansão de uma empresa de criaçao, tratamento de imagem e
diagramação de jomat.
Número: PL000382019
Data do protocolo: 05/04/2019
Data do despacho: 09/04/2019
Autoria: EXECUTIVO MUNICIPAL (OF. N” 265/2019-GAB)
8.503,46m=' resultando da subdivisão da P.M.L.
com
Scatoada n^jírdftn Beía^S^ça? d^ropriedade do Município, e autoriza
sua doação ao Serviço de Apoio as Micro e
Pequenas Empresas do Estado do Paraná - SEBRAE/PR, e dá outras providências.
* * * ARQUIVADO * * sfe
Número: PL000492019
Data do protocolo; 22/04/2019
Data do despacho: 23/04/2019
Autoria: EXECUTIVO MUNICIPAL (OF. N° 299/2019-GAB)
rti^, destacada do lote n.° 06, da
com 280.975,00
rSfo”"; “I,
» D,s«.o™M.r„,,h..
= .u.onz, a pe^aaao ae uso a
Associação Promocional Londrina Viva - PROLOV.
Número: PL000542019
Data do protocolo: 29/04/2019
Data do despacho; 30/04/2019
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Londrina Rugby Clube.
ie "k
* ARQUIVADO * *
Número: PL000552019
Data do protocolo; 30/04/2019
Data do despacho: 02/05/2019
d. «as, da propdsdsda dp «ad,c,p,o, a «ada.
aiiená-las, mediante avaliação prévia e concorrência pública, e da outras providencias.
Número: PL001222019
Data do protocolo: 09/08/2019
Data do despacho: 13/08/2019

bSolTDXem;re7rt;;rtetcentearGm^rGARCWBlrASiLlu^^^^

eXidades das empresas^lAÇÃO GARCIA LTDA e BRASIL SUL LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA, com fundamento no
Parágrafo único do art. 1.“ da Lei n“ 5.669/93, que dispõe sobre a Política de Desenvolvimento industrial do Mumcipio, e da
outras providências.
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Conselho Municipal da Cidade - CMC
Gestão 2018-2020

Ofício no. 041/2019 - CMC

Londrina, 27 de agosto de 2019.
Ao
Ministério Púbiico Estaduai
Promotoria de Proteção ao Patrimônio Púbiico

Informamos que este Conseiho vem recebendo demandas de cidadãos em reiação
a desafetações de áreas púbiicas em Londrina, sem consuita popuiar.
Considerando o número expressivo de projetos de iei com este teor, em iistagem
anexa, soiicitamos a avaiiação e questionamento dos procedimentos de desafetação de
áreas púbiicas.
Aguardamos dentro do prazo da Lei 11. /77 LAI — Lei de Acesso à Informação,
resposta para encaminhamento à Pienária deste Conseiho.
Cordiaimente.

R^sei^ytFrièdmaàhi^ngeii
Presidente do COnse/ho Municipal da Cidade
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Conselho Municipal da Cidade - CMC
Gestão 2018-2020

Ofício no. 041/2019 - CMC

Londrina, 20 de agosto de 2019.

Ao
Ministério Púbiico

Informamos que este Conseiho vem recebendo demandas de cidadãos em reiação
a desafetações de áreas púbiicas em Londrina, sem consuita popuiar e considerando o
número expressivo de projetos de iei com este teor, em anexo, solicitamos as providências
em reiação aos aspectos iegais, tendo como base a Recomendação Administrativa da
iiustre Promotora do Município de Ibiporã do Paraná, Dra. Amariiis Fernandes Picareiii
Cordioii.
Aguardamos dentro do prazo ^da )ei 11. 777 LAI - Lei de Acesso à Informação,
resposta para encaminhamento à Pià^riageste Conseiho.
Cordiaimente.

,\

Aub^^i^a Pereira

Presidente do C/m^^o Municipal da Cidade
JEnFExérkcio
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