
 

  
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - 17ª LEGISLATURA  - ANO 7 - Nº. 536 

5ª FEIRA – 30/03/2017 
 

 
Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (30): 
 
17 horas – Atendendo convite do presidente da Câmara de Vereadores, Mario 
Takahashi (PV) e outros, participam da sessão o coordenador e o professor do 
Colégio Sesi Internacional de Londrina, João Paulo Alves e Renato Augusto 
Zandrini, para falar da participação da instituição como representante do Brasil 
no evento “Education Exchange” ocorrido em Toronto, no Canadá. O convite foi 
feito por meio do requerimento nº 80/2017.  
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Utilidade Pública para a Associação Londrinense de Tiro com Arco (PL 
107/2016) – Iniciativa do vereador Mario Takahashi (PV), o projeto declara de 
utilidade pública a Associação Londrinense de Tiro com Arco, que promove o 
esporte por meio de competições entre associados e não associados, além de 
incentivar a interação entre entidades congêneres, bem como outras 
associações, federações e confederações. O título de utilidade pública é 
importante para que a entidade possa atender às finalidades estatutárias e 
firmar convênios com o Município, bem como estar regular perante os órgãos 
públicos. As comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, 
Cultura e Desporto acolheram os pareceres técnicos e manifestaram-se 
favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas. Quorum: maioria simples. 
 
Revoga lei que autorizou doação de área à Associação Pró-Vida (PL 
30/2017) – De autoria do Executivo, o projeto revoga a lei municipal nº 
12.404/2016, que cedeu, em permissão de uso, uma área de 1.461,17 metros 
quadrados, com benfeitorias, à Associação Dr. Celso Charuri de Londrina 
(Associação Pró-Vida). O imóvel está localizado na Avenida Castelo Branco, nº 
1625, no Jardim Universitário, e por mais de 20 anos foi utilizado pelo Clube da 
Costela, também por meio de concessão de uso. A revogação da lei 
12.404/2016 foi solicitada pela Associação Pró-Vida, que afirma ter tomado 
conhecimento que existem órgãos públicos da municipalidade interessados na 
utilização do imóvel. De acordo com o projeto em tramitação no Legislativo, 
embora a lei de cessão esteja vigente, ainda não foi deferida 
administrativamente a permissão de uso à entidade. A Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação acolheu parecer da assessoria jurídica e emitiu voto 
favorável à tramitação do projeto. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas. Quorum: 13 votos favoráveis.  
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 



Inclui o “Dia do Empreendedor” no Calendário de Comemorações Oficiais 
(PL16/2017) – De autoria do Pastor Gerson Araújo (PSDB), o projeto tramita na 
forma do substitutivo nº 1 e inclui no Calendário Oficial do Município o Dia do 
Empreendedor, a ser comemorado anualmente no dia 5 de outubro. De acordo 
com a proposta, a regulamentação da lei deverá prever atividades que 
incentivem a prática empreendedora, como seminários, simpósios, exposições 
e palestras nesta data.  Na justificativa, o autor afirma que o 
empreendedorismo é uma das mais promissoras alternativas do terceiro setor. 
O vereador também explica que foi no dia 5 de outubro que o governo 
Fernando Henrique Cardoso sancionou a lei nº 9.841/1999, que instituiu o 
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. O autor 
apresentou o substitutivo nº 1, suprimindo o artigo 2º do texto, que prevê que o 
prefeito regulamentará a lei no prazo de 60 dias. A Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação acolheu parecer técnico e manifestou-se favoravelmente 
ao projeto, na forma do substitutivo nº 1. Quorum: maioria simples. 
 
RECURSOS CONTRA DECISÕES DA COMISSÃO DE JUSTIÇA  
Estabelece autorização legislativa para aumento na tarifa do transporte 
urbano (PL 19/2017) - Os vereadores e vereadora deverão avaliar recurso 
apresentado ao plenário pelo vereador Boca Aberta (PR) em razão do parecer 
contrário da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 
19/2017, de sua autoria. A proposta estabelece que o prefeito somente poderá 
conceder aumento de tarifa do transporte coletivo com prévia autorização do 
Legislativo. O autor justifica que uma das principais funções do vereador é 
fiscalizar o Poder Executivo em relação à Administração como um todo e, 
portanto, nada mais justo que quando as empresas concessionárias que 
exploram o serviço no município solicitarem reajuste na tarifa, o prefeito peça 
autorização legislativa. 
 
Acatando parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça manifestou-se 
contrariamente à tramitação do projeto, em razão de vício de iniciativa. Com 
base no parágrafo 4º do artigo 64 do Regimento Interno, o vereador Boca 
Aberta apresentou recurso ao plenário ao parecer contrário da Comissão de 
Justiça. Após análise do recurso, a Assessoria Jurídica do Legislativo reafirmou 
parecer contrário à tramitação do projeto. Quorum para acolher recurso do 
vereador: 13 votos favoráveis.  
 
Permite a venda de cerveja e chopp em estádios e arenas esportivas (PL 
22/2017) – Os vereadores e vereadora também avaliam recurso apresentado 
ao plenário pelo vereador Boca Aberta (PR), em razão do parecer contrário da 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 22/2017, de 
sua autoria. A matéria permite a venda e o consumo de cerveja e chopp no 
interior de estádios e arenas esportivas antes do início das partidas, durante os 
intervalos e após o término das partidas, bem como em camarotes e áreas 
vips. De acordo com a proposta, as bebidas deverão ser comercializadas 
apenas em copos ou garrafas plásticas e será proibida a venda e entrega a 
pessoas menores de 18 anos. Uma das justificativas do autor é que durante a 
realização da Copa do Mundo no Brasil, em 2014, foi permitida a 
comercialização de cerveja nos estádios oficiais e não se verificou atos 
consideráveis de violência causados pelo consumo da bebida.  



 
Acolhendo parecer da assessoria jurídica da Câmara, a Comissão de Justiça 
manifestou-se contrariamente à tramitação do projeto, por entender que o 
projeto de lei analisado pretende dispor sobre a comercialização de cerveja em 
estádios de futebol e praças desportivas no âmbito do Município, regulando 
questões relacionadas ao desporto e ao consumo isto é, matérias que 
cometem à União e aos Estados legislarem. Com base no parágrafo 4º do 
artigo 64 do Regimento Interno, o vereador Boca Aberta apresentou recurso ao 
plenário ao parecer contrário da Comissão de Justiça. Após análise do recurso, 
a Assessoria Jurídica do Legislativo remeteu ao plenário a competência para 
deliberação acerca do parecer contrário da Comissão de Justiça. Quorum para 
acolher recurso do vereador: 13 votos favoráveis.  
 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Os Pedidos de Informação (PI) 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. 
 
Efetivo e estrutura da Guarda Municipal (PI 57/2017) – O vereador Boca 
Aberta (PP) solicita informações do Executivo sobre o efetivo da Guarda 
Municipal, o número de viaturas e quantos veículos estão em manutenção.  
 
Dinâmica da fiscalização da Vigilância Sanitária (PI 58/2017) – O vereador 
João Martins (PSL) solicita informações à Vigilância Sanitária do Município, 
sobre a rotina de fiscalizações periódicas em empresas e feiras-livres, o 
número de promotores de saúde e agentes fiscais e estrutura material para a 
realização dos serviços.  
 
Programa de Apoio ao Aluno com Dislexia (PI 59/2017) – O vereador Ailton 
Nantes (PP) solicita informações do Executivo sobre o cumprimento da Lei 
Municipal nº 10.674/2009 que criou o Programa de Apoio ao Aluno Portador de 
Distúrbio Específico de Aprendizagem diagnosticado como Dislexia.  
 
Despesas com manutenção do asfalto (PI 60/2017) – O vereador Guilherme 
Belinati (PP) solicita informações sobre o valor gasto pela Prefeitura de 
Londrina com manutenção asfáltica e o número de pessoas e veículos 
envolvidos nesta atividade.  
 
PRORROGAÇÂO DE PRAZO  
Os vereadores analisam na tarde desta quinta-feira (30) a solicitação de 
prorrogação de prazo do Executivo para responder ao pedido de informação nº 
35/2017 do vereador Boca Aberta (PR) que busca explicações para a retirada 
dos banheiros químicos das feiras livres e onde estão instalados atualmente os 
equipamentos. Quorum para aprovação da prorrogação: maioria simples.  
 
AGENDA 
Sexta-feira, 31/3  
10 horas – Reunião da Comissão de Ética Parlamentar (CEP) para oitiva das 
testemunhas arroladas pela enfermeira Regina Amâncio na representação nº 
2/2017 contra o vereador Boca Aberta (PP). Anteriormente agendados para 



ocorrem ontem à tarde (29), os depoimentos foram cancelados porque o 
advogado do parlamentar alegou impossibilidade de acompanhamento das 
oitivas no período vespertino. A CEP é presidida pelo vereador Pastor Gerson 
(PSDB), tendo Vilson Bittencourt (PSB) como vice-presidente e Jamil Janene 
(PP), na função de corregedor. A reunião da CEP será realizada na sala de 
reuniões do prédio do Legislativo.   
 
FALE COM OS VEREADORES  
 
Ailton Nantes (PP) 3374-1380 ailtonnantes@cml.pr.gov.br 

Amauri Cardoso (PSDB) 3374-1378 amauricardoso@cml.pr.gov.br 

Boca Aberta (PR) 3374-1385 bocaaberta@cml.pr.gov.br 

Daniele Ziober (PPS) 3374-1372 danieleziober@cml.pr.gov.br 

Eduardo Tominaga (DEM) 3374-1381 eduardotominaga@cml.pr.gov.br 

Estevão da Zona Sul (PTN) 3374-1371 estevaodazonasul@cml.pr.gov.br 

Felipe Prochet (PSD) 3374-1384 felipeprochet@cml.pr.gov.br  

Filipe Barros (PRB) 3374-1374 filipebarros@cml.pr.gov.br  

Guilherme Belinati (PP) 3374-1390 guilhermebelinati@cml.pr.gov.br  

Jairo Tamura (PR) 3374-1370 jairotamura@cml.pr.gov.br  

Jamil Janene (PP) 3374-1375 jamiljanene@cml.pr.gov.br  

João Martins (PSL) 3374-1373 joaomartins@cml.pr.gov.br  

Junior Santos Rosa  3374-1383 juniorsantosrosa@cml.pr.gov.br  

Mario Takahashi (PV) 3374-1234 mariotakahashi@cml.pr.gov.br  

Pastor Gerson Araújo 
(PSDB) 

3374-1388 pastorgersonaraujo@cml.pr.gov.br  

Péricles Deliberador (PSC) 3374-1389 periclesdeliberador@cml.pr.gov.br  

Professor Rony (PTB) 3374-1382 professorrony@cml.pr.gov.br  

Roberto Fú (PDT) 3374-1376 robertofu@cml.pr.gov.br  

Vilson Bittencourt (PSD) 3374-1379 vilsonbittencourt@cml.pr.gov.br  
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