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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (11): 
 
17 horas – O subtenente Silvio Antonio Barreto, chefe de instrução do Tiro de 
Guerra de Londrina, participa da sessão desta tarde para falar sobre as ações 
desenvolvidas pela corporação. O convite foi feito pelo vereador Mario 
Takahashi (PV) por meio do requerimento nº 87/2017. 
 
REDAÇÃO FINAL 
Denomina o bairro Vila Nova (PL 32/2017) - Iniciativa do vereador Ailton 
Nantes (PP), o projeto denomina 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, de acordo com 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. Quorum: maioria simples.  
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECER DO EXECUTIVO 
Regulamenta o serviço de transporte privado individual de passageiros 
por meio de aplicativos (PL 25/2017) - Os vereadores e vereadora votam 
nesta tarde pedido de prorrogação de prazo solicitado pelo Executivo para 
responder a solicitação de análise e manifestação da Companhia Municipal de 
Trânsito e Urbanização (CMTU) e da Secretaria Municipal de Fazenda ao 
projeto nº 25/2017, feita por meio de parecer prévio da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação. Se aprovada a prorrogação, o Executivo terá trinta dias 
para encaminhar análise à Câmara de Vereadores. O projeto, de autoria do 
vereador Professor Rony (PTB), regulariza o sistema de transporte privado 
individual a partir do compartilhamento de veículos por meio do uso de 
aplicativos, como o oferecido pela empresa Uber.  
 
De acordo com a proposta, o serviço estará sujeito a tributos e encargos 
administrativos, devendo tanto o Provedor de Rede de Compartilhamento 
(PRC) quanto o motorista estarem registrados perante o órgão municipal 
competente, mediante pagamento de taxas a serem definidas pela 
Administração Municipal. O projeto também define as exigências aos 
motoristas, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, com no 
mínimo três anos, constando a observação Exerce Atividade Remunerada 
(EAR) e certidões e atestado de antecedentes criminais, entre outros 
documentos. 



 
A Comissão de Justiça, acolhendo parecer técnico da assessoria jurídica, 
emitiu voto prévio solicitando o envio da matéria para manifestação da CMTU e 
Secretaria de Fazenda do Município, com voto em separado do vereador Jamil 
Janene (PP), que manifestou-se contrariamente à tramitação do projeto. 
Quorum para aprovação da prorrogação de prazo: 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. 
 
Construção de creche no Jardim Nova Esperança (PI 71/2017) – O 
vereador Jairo Tamura (PR) solicita dados sobre a construção de creche no 
Jardim Nova Esperança (zona Sul), entre eles o local destinado ao projeto, o 
prazo para início das obras e a previsão de entrega. 
 
Controle de alunos nas escolas municipais (PI 73/2017) – O vereador João 
Martins (PSL) solicita informações sobre a responsabilidade pelo controle do 
fluxo de alunos nas escolas municipais e quais as estratégias para garantir que 
somente os alunos tenham acesso às instituições de ensino. 
 
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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