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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (9/5): 
 
17 horas – A médica reumatologista pediátrica Margarida de Fátima Fernandes 
Carvalho participa da sessão desta tarde para falar sobre a doença Lúpus 
Eritematoso Sistêmico (LES). O convite foi feito pelo vereador Felipe Prochet 
(PSD) por meio do requerimento nº 84/2017, tendo em vista o Dia Internacional 
de Atenção à Pessoa com Lúpus, celebrado em 10 de maio, e a Semana de 
Conscientização sobre o Lúpus Eritematoso Sistêmico, criada por meio da lei 
municipal nº 12.148/2015, que acontece anualmente neste mês, em período 
que contenha o dia 10.  
 
PARECERES PRÉVIOS 
Suspende o pagamento de quinquênio e de licença-prêmio aos servidores 
públicos municipais comissionados (PL nº 36/2017) – Os vereadores e 
vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação ao projeto de lei nº 36/2017, de autoria do Executivo, 
que tramita em regime especial e altera o Estatuto do Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis do Município para suspender o pagamento de 
adicional por tempo de serviço (quinquênio) e de licença-prêmio aos servidores 
públicos municipais comissionados. A Comissão de Justiça solicita 
esclarecimentos sobre o pagamento do benefício da Procuradoria Geral do 
Município; da Controladoria Geral do Município e da Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos, além da Procuradoria Jurídica, da Controladoria Geral e 
do Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Londrina. 
Quorum: maioria simples. 
 
Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018 (PL nº 78/2017) - Os vereadores 
e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da Comissão de Finanças e 
Orçamento e parecer prévio conjunto da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação e demais comissões permanentes ao projeto de lei nº 78/2017, de 
autoria do Executivo, que trata das diretrizes do Município para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária do exercício de 2018, conforme prevê a 
Constituição Federal. De acordo com os dados apresentados, o Município 
apresenta um déficit de R$ 186.788.000,00 no orçamento do Município para 
2018, resultante de uma receita de R$ 1.878.597.000,00 e de despesas 
estimadas em R$ 2.065.385.000,00.  
 
A Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação, em conjunto com as demais comissões permanentes do Legislativo, 



acolheram pareceres da Controladoria da Câmara e da assessoria jurídica e 
emitiram pareceres prévios solicitando informações ao Executivo. As 
comissões solicitam que sejam informadas quais providências deverão ser 
implementadas no ano de 2017 para a cobertura do déficit projetado, incluindo 
as informações com planilhas que demonstrem, em valores, as medidas 
concretas que serão providenciadas para que a proposta orçamentária seja 
apresentada com equilíbrio entre receitas e despesas. Após os 
esclarecimentos, o Legislativo deverá realizar audiência pública para discussão 
da proposta, conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF, Lei nº 
10.257/2001). Quorum: maioria simples. 
 
ADMISSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO  
Na tarde desta terça-feira, os vereadores decidem em discussão única se 
admitem a tramitação de quatro projetos – um do vereador Professor Rony 
(PTB) e três do Executivo – que alteram leis que integram o Plano Diretor 
Participativo do Município de Londrina.  
 
De acordo como artigo 29, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município (LOM), 
os projetos de lei referentes a Códigos, Estatutos, Planos e de Emenda à LOM 
devem ser encaminhados à Câmara Municipal de Londrina no mínimo 90 dias 
antes dos seus períodos de recesso, caso contrário somente serão admitidos 
para tramitação mediante a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara, ou 
seja, com o voto favorável de 13 vereadores.  
 
Altera classificação da rua Serra da Roraima, no Jardim Bandeirantes – O 
vereador Professor Rony (PTB) propõe alteração na Lei nº 12.237/2015 que 
trata do Sistema Viário do Município para classificar como via “Coletora B” a 
rua Serra da Roraima, hoje via “Local” do Jardim Bandeirantes, na zona oeste 
da cidade.  
 
Define distância entre escolas e comércio de bebidas alcoólicas e de 
jogos - Iniciativa do Executivo, a proposta altera o artigo 8º da Lei nº 
11.468/2011 (Código de Posturas do Município) que reduz de 300 metros para 
cem metros a distância entre os estabelecimentos que comercializam bebidas 
alcoólicas e exploram atividades de jogos eletrônicos, de bilhar e 
assemelhados e os estabelecimentos de ensino.  
 
Estabelece novas regras para aprovação de loteamentos – Iniciativa do 
Executivo a proposta revoga dispositivos da Lei nº 11.672/2012 (Parcelamento 
do Solo) e elimina a necessidade de autorização legislativa para aprovação de 
loteamentos com área superior a 120 mil metros quadrados, bem como de 
empreendimentos de uso misto que possuam área loteável superior a 1.500 
metros quadrados, além de estabelecer percentual para áreas públicas. 
 
Dispensa EIV para estabelecimentos de autopeças e serviços de oficina - 
Iniciativa do Executivo a proposta altera a Lei nº 11.468/2011 (Código de 
Posturas do Município) e dispensa a apresentação do Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV) para concessão de alvará de funcionamento a 
estabelecimentos de autopeças e serviços de oficina, mantendo as demais 
exigências legais para o licenciamento das referidas atividades.  



 
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 devidamente 
justificado. Quorum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria 
simples.  
 
Propriedade de imóvel na Vila Nova (PI nº 102/2017) – O vereador Ailton 
Nantes (PP) deseja saber se o Município é o proprietário do imóvel onde 
funciona o Centro Comunitário situado na Rua Mem de Sá, na Vila Nova. 
 
Quadra esportiva de escola municipal (PI nº 103/2017) – O vereador Vilson 
Bittencourt PSB) questiona se a quadra esportiva localizada ao lado da Escola 
Municipal Mercedes Martins Madureira, situada na rua Darcírio Eger, no jardim 
Shangri-lá (zona oeste), pertence àquela instituição de ensino.  
 
REQUERIMENTO 
Licença das atividades parlamentares (RE nº 145/2017) – Com base no 
artigo 84, inciso II, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Londrina 
(Resolução nº 106/2014), o vereador Boca Aberta (PR) requer o licenciamento 
de suas atividades parlamentares por até 120 dias, a partir desta data, para 
tratar de interesses particulares. Quorum para aprovação do requerimento: 
maioria simples.  
 
AGENDA 
Quarta-feira, 10/5 
14 horas – Prosseguem na quarta-feira, na sala das sessões, as reuniões 
públicas das Comissões Permanentes do Legislativo. Confira a pauta dos 
debates em www.cml.pr.gov.br 
 
14h30 – Assinatura de Termo de Cooperação Técnica entre a Câmara 
Municipal de Londrina e o Sindicato da Indústria da Construção Civil 
(Sinduscon Norte). A parceria será celebrada entre o presidente do Legislativo, 
vereador Mario Takahashi (PV) e o presidente do Sinduscon Norte, Rodrigo 
Zacaria, na sala da presidência da Câmara.  
 
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 (PSD) 3374-1383 juniorsantosrosa@cml.pr.gov.br  

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

P. 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 (PSB) 3374-1379 vilsonbittencourt@cml.pr.gov.br  
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