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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (13): 
 
17 horas – O secretário municipal de Defesa Social, Evaristo Kuceki, participa 
da sessão desta tarde para falar sobre a tragédia ocorrida no último dia 3, 
envolvendo um agente da Guarda Municipal. O convite foi feito pelo vereador 
Vilson Bittencourt (PSB) por meio do requerimento nº 100/2017. 
 
SEGUNDA 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. 
Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas. Quorum: 
maioria simples.  
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Proíbe a comercialização do cachimbo Narguilé (PL 23/2017) – De autoria 
do vereador Ailton Nantes (PP), o projeto acrescenta artigo à lei municipal nº 
12.061/2014, que proíbe o uso em locais públicos do cachimbo conhecido 
como Narguilé ou Arguilé. De acordo com a proposta, ficará proibida também a 
comercialização do cachimbo aos menores de 18 anos, sob pena de aplicação 
de multa no valor de R$ 500,00. No caso de reincidência do comerciante, o 
projeto prevê que a multa será aplicada em dobro. A Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação não acolheu o parecer da assessoria jurídica e 
manifestou-se favoravelmente à tramitação da matéria. Da mesma forma, as 
comissões de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e de 
Seguridade Social emitiram votos favoráveis ao projeto. Quorum: 10 votos 
favoráveis. 
 



PARECERES PRÉVIOS 
Cria o ParCão – Recanto de Convivência Animal (PL 27/2017) – Os 
vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da Comissão de 
Política Urbana e Meio Ambiente ao projeto de lei nº 27/2017, de autoria do 
vereador Amauri Cardoso (PSDB),  que cria no município o espaço 
denominado ParCão – Recanto de Convivência Animal. De acordo com a 
proposta, nestes locais só será permitida a entrada de animais saudáveis e 
devidamente vacinados, identificados e acompanhados de seus respectivos 
donos. A escolha das áreas para instalação do ParCão será feita por órgão 
público competente, e parceiros privados irão providenciar a colocação de 
cerca, bancos,  bebedouros para os animais, lixeiras e brinquedos.  
 
O autor informa que o projeto não trará custos aos cofres públicos, uma vez 
que a instalação será feita em local já utilizado para o lazer da comunidade e a 
execução será resultado de parceria com a iniciativa privada, que em troca 
teria permissão para divulgar seu nome, por meio de alteração na Lei da 
Cidade Limpa. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não acolheu o 
parecer da assessoria jurídica e manifestou-se favoravelmente à tramitação do 
projeto. Já a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, conforme parecer 
técnico, emitiu parecer prévio solicitando manifestação da Câmara Técnica 
Permanente da Lei Cidade Limpa; da Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
e Secretaria Municipal do Ambiente (Sema). Quorum: maioria simples. 
 
Autoriza a presença de animais no sistema de transporte urbano (PL 
43/2017) - Os vereadores e vereadora analisam o parecer prévio da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 43/2017, de autoria da 
vereadora Daniele Ziober (PP), que tramita na forma do substitutivo nº 1, com a 
amenda nº 1, autorizando o transporte de animais domésticos no sistema de 
transporte coletivo, seletivo e individual urbano de passageiros do município. O 
animal deverá apresentar certificado de vacina; peso máximo de 16 quilos e 
estar acondicionado em recipiente apropriado, entre outras condições. A 
proposta prevê que o transporte só será permitido, nos casos dos sistemas 
coletivo e seletivo, nos horários das 9 horas às 17 horas e das 20 horas às 6 
horas. 
 
Emenda ao substitutivo, apresentada pela autora, prevê que o animal deverá 
apresentar certificado de vacina ou laudo assinado por médico veterinário 
atestando sua saúde. O não cumprimento da lei acarretará em multa de R$ 
1.000,00, a ser aplicada em dobro em caso de reincidência. A Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando o envio da 
matéria para manifestação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização 
(CMTU); Transportes Coletivos Grande Londrina (TCGL); Londrisul; Vigilância 
Sanitária do Município; Sindicato dos Trabalhadores em Transportes 
Rodoviários de Londrina (Sinttrol) e Sindicato dos Taxistas de Londrina. 
Quorum: maioria simples. 
 
Regulamenta a venda de animais e proíbe a permanência em pet shops 
(PL 60/2017) – Nesta tarde os vereadores e vereadora analisam também 
parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei 
nº 60/2017, que regulamenta a venda de animais por criadores e proíbe a 



permanência, criação e exposição de animais em pet shops da cidade, bem 
como o comércio por meio de sites e anúncios em jornais e revistas. De acordo 
com a proposta, a venda de animais nos pet shps deverá ser feita somente por 
meio de catálogos de criadores devidamente registrados. O projeto também 
trata do encaminhamento, em caráter provisório, dos animais apreendidos no 
município. O descumprimento da lei acarretará em multa de R$ 5 mil, dobrada 
no caso de reincidência. Os valores provenientes das multas serão destinados 
ao Fundo de Proteção aos Animais para custeio de castrações, tratamentos e 
recuperação de animais abandonados e em estado de risco e sofrimento. Na 
justificativa, a autora afirma que o principal objetivo da matéria é o incentivo à 
adoção de animais. 
 
 A Comissão de Justiça, Legislação e Redação acolheu o parecer jurídico e 
emitiu parecer prévio solicitando o envio da matéria para manifestação da Ong 
Sete Vidas; da Associação Defensora de Animais de Londrina (ADA); SOS 
Vida Animal; Vigilância Sanitária; Diretoria de Vigilância em Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde; Conselho Estadual de Medicina Veterinária; 
Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil); Sindicato do Comércio 
Varejista de Londrina e Região (Sincoval); Secretaria Municipal do Ambiente 
(Sema); Universidade Estadual de Londrina (UEL); Centro Universitário 
Filadélfia (Unifil) e Universidade Norte do Paraná (Unopar). Quorum: maioria 
simples. 
 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Os Pedidos de Informação (PIs) 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 a solicitação seja 
devidamente justificada. Quorum para aprovação: maioria simples.  
 
Previsão de uso de lote no Jardim Continental (PI 74/2017) – O vereador 
Vilson Bittencourt (PSB) solicita informações sobre o lote 22 do Jardim 
Continental e se há projeto para utilização deste espaço.  
 
Abrigos retirados das ruas (PI 77/2017) – Tendo em vista a implantação de 
novos abrigos aos usuários de transporte coletivo, previstos no projeto do 
sistema BRT, o vereador Eduardo Tominaga (DEM) deseja saber onde estão 
sendo guardados os abrigos antigos e se há previsão de uso destas estruturas. 
 
Reforma do Posto de Saúde do Patrimônio Selva (PI 79/2017) – O vereador 
Péricles Deliberador (PSC) requer informações sobre a existência de projeto 
para reformar, cercar ou murar a Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
Patrimônio Selva, na zona Sul do município. 
 
Reforma do Posto de Saúde do Distrito da Warta (PI 80/2017) - O vereador 
Péricles Deliberador (PSC) também questiona se existe projeto para reforma 
da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito da Warta, na zona Norte do 
município. 
 
 
 



PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
Os vereadores e vereadora analisam na tarde desta terça-feira a solicitação de 
prorrogação de prazo do Executivo para responder ao pedido de informação nº 
48/2017, do vereador Ailton Nantes (PP), que solicita informações sobre a 
quantidade de moradias que são entregues por ano no município, qual o 
orçamento para novos investimentos e em que fase encontra-se o loteamento 
planejado para o distrito de Guaravera; entre outros dados.  
 
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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