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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (6): 
 
14h30 – A convite do vereador Jairo Tamura (PR), o líder do Governo da 
Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), 
participa da sessão desta tarde. 
 
17 horas – O secretário municipal de Cultura, Caio Julio Cesaro, falará durante 
a sessão sobre o encerramento, em 30 de março de 2017, da cessão de uso 
do prédio localizado na avenida Duque de Caxias, nº 3241, à Associação do 
Movimento dos Artistas de Rua de Londrina (AMARL), como previsto na 
portaria SMC/GAB 008, de 30 de dezembro de 2016. O convite foi feito pelo 
vereador Filipe Barros (PRB) por meio do requerimento nº 89/2017.  
 
PARECER PRÉVIO 
Transforma trecho de avenida em Zona Comercial Seis (PL 111/2016) – Os 
vereadores e vereadora deverão analisar nesta tarde parecer prévio da 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 111/2016, de 
autoria do vereador Junior Santos Rosa (PSD), que inclui a avenida Ludwig 
Ernest, no trecho entre a avenida Saul Elkind e a avenida Benjamin 
Siebeneich, em Zona Comercial Seis (ZC-6). Atualmente a avenida Ludwig 
Ernest, que consiste em um trecho da rodovia Carlos João Strass, está 
classificada como Zona Residencial Três (ZR-3) pela lei nº 12.236/2015 (Uso e 
Ocupação do Solo) e como via Coletora B pela lei nº 12.237/2015 (Sistema 
Viário), que integram o Plano Diretor do Município. O autor afirma, na 
justificativa do projeto, que o trecho já está consolidado e impactado com 
barracões comerciais, não havendo ali residências, visto que por um período foi 
classificado como ZC-6, por força da lei nº 9.351/2004.  
 
O Conselho Municipal da Cidade (CMC) manifestou-se favoravelmente à 
alteração proposta. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não acolheu 
o parecer da assessoria jurídica e emitiu voto prévio solicitando manifestação 
do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) quanto à 
necessidade de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e, posteriormente, 
realização de audiência pública. Quorum para aprovação do parecer prévio: 
maioria simples. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Proíbe vereadores licenciados de optarem por remuneração do mandato 
(PE 1/2017) - De autoria dos vereadores Roberto Fú (PDT), Professor Rony 
(PTB), João Martins (PSL), Vilson Bittencourt (PSB), Felipe Prochet (PSD), 



Estevão da Zona Sul (PTN), Amauri Cardoso (PSDB) e Filipe Barros (PRB), o 
projeto de emenda à Lei Orgânica do Município tramita na forma do substitutivo 
nº 1. O projeto original propõe nova redação ao parágrafo 6º do seu artigo 23, 
estabelecendo que o vereador eleito que optar por ocupar outra função pública 
(como secretário municipal, estadual ou federal, diretor de autarquia, de 
empresa pública e de fundação) não terá a alternativa de receber a 
remuneração do mandato.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação acolheu parecer da assessoria 
jurídica, que alertou para a necessidade de simetria com a Constituição Federal 
e com a legislação estadual, e manifestou-se favoravelmente à tramitação da 
matéria, apresentando o substitutivo nº 1. O substitutivo altera o inciso V do 
artigo 23 da lei (e não mais seu parágrafo 6º), limitando a possibilidade de 
licença do vereador para ocupar cargo de secretário municipal ou equivalente 
em nível estadual ou federal, ou de chefe de missão diplomática temporária. 
Nestes casos, portanto, é mantida a possibilidade de o vereador optar pela 
remuneração do mandato. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas. Quorum: 13 votos favoráveis 
 
DISCUSSÃO ÚNICA 
Denomina o bairro Vila Nova (PL 32/2017) - Iniciativa do vereador Ailton 
Nantes (PP), o projeto de lei tem a finalidade de denominar Vila Nova o bairro 
conhecido pelos londrinenses por este nome mas que, oficialmente, nunca foi 
assim denominado. Localizado na área central, o bairro tem as seguintes 
delimitações, segundo o projeto de lei: principia na confluência da avenida 
Brasília com a avenida Rio Branco; segue por esta via até a avenida Arcebispo 
Dom Geraldo Fernandes, na confluência com a rua Guaporé; dali segue em 
linha reta, sentido norte, até encontrar novamente a avenida Brasília, fechando 
assim o perímetro. As comissões de Justiça, Legislação e Redação e de 
Educação, Cultura e Desporto acolheram os pareceres jurídicos e 
manifestaram-se favoravelmente à proposta. Quorum: maioria simples. 
 
PARECER PRÉVIO 
Regulamenta a profissão de guardador de veículos automotores (PL 
44/2017) – Os vereadores e vereadora deverão analisar nesta tarde parecer 
prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 
44/2017, de autoria do vereador Ailton Nantes (PP), que condiciona a 
concessão de autorização para atuar como guardador de carros nas ruas da 
cidade a cadastro na Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). 
Este cadastro, de acordo com o projeto, só será possível mediante a 
apresentação de documentos como certidão negativa criminal; prova de estar 
em dia com as obrigações eleitorais e com o serviço militar, além de 
comprovante de residência de pelo menos dois anos no município. Ainda de 
acordo com o projeto, a CMTU definirá os logradouros públicos em que será 
permitida a atividade. Caberá ao Executivo a definição de valores a serem 
cobrados e os horários permitidos para atuação dos guardadores.  
 
Em seu parecer, a assessoria jurídica da Câmara informa que a atividade é 
regulada pela lei federal nº 6.242/75 e que, portanto, o projeto é desnecessário. 
O parecer também aponta para vício de iniciativa e sugere celebração de 



convênio entre o Município e a Delegacia Regional do Trabalho para 
regulamentar a atividade no município. A Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação deliberou pela emissão de voto prévio, solicitando manifestação da 
CMTU. Quorum para aprovação do parecer prévio: maioria simples. 
 
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. 
Quorum para aprovação: maioria simples. 
 
Vagas para idosos e pessoas com deficiência (PI 65/2017) – O vereador 
Pastor Gerson Araújo (PSDB) solicita informações sobre o número de idosos e 
pessoas com deficiência no município e quantas vagas de estacionamento de 
veículos em vias e logradouros públicos são destinadas a esta parcela da 
população.  
 
Redução de acidentes de trânsito (PI 66/2017) – O vereador Felipe Prochet 
(PSD) requer o levantamento do número de acidentes em cruzamentos e vias 
urbanas onde foram instalados redutores de velocidade e quebra-molas. 
 
Instalação de guarda-corpos (PI 67/2017) – O vereador Felipe Prochet (PSD) 
deseja saber se há um modelo padrão para a confecção e instalação de 
guarda-corpos em diferentes pontos da cidade e se existe estudo que indique a 
necessidade e viabilidade de instalação destes equipamentos.  
 
Construção de escola no Residencial Vista Bela (PI 70/2017) - O vereador 
Jairo Tamura (PR) solicita informações sobre a construção de escola no 
Residencial Vista Bela, na zona Norte, entre elas se o cronograma está sendo 
cumprido e se houve paralisação nas obras.  
 
AGENDA 
10/04, segunda-feira  
19 horas – Audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 112/2016, 
apresentado pelo Executivo Municipal, que altera o zoneamento do Parque 
Industrial da empresa Adama Brasil S/A. A audiência será realizada na sala 
das sessões com transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br e 
coordenada pelos vereadores que integram a Comissão de Justiça, Legislação 
e Redação.  
 
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  

 

EXPEDIENTE  
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da 
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA  
 
MESA EXECUTIVA 2017/2018 
Mario Takahashi (presidente); Ailton Nantes (vice-presidente), Filipe Barros 
(1º secretário); Eduardo Tominaga (2º secretário) e João Martins (3º 
secretário) 
  
Coordenação e edição Ana Paula Rodrigues Pinto MTB 2277 PR Redação Silvana Leão MTB 
2502 PR Fotografia Devanir Parra MTB 2155 PR Fones (43) 3374-1326 e 3374-1327 
 


