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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (6): 
 
ADMISSIBILIDADE DE DENÚNCIA EM DESFAVOR DO VEREADOR BOCA 
ABERTA DECORRENTE DA REPRESENTAÇÃO Nº 3/2017 
 
De autoria da Mesa Executiva, a denúncia resulta de representação 
protocolada pela enfermeira Regina Amâncio, em março deste ano, motivada 
por campanha de arrecadação de recursos feita pelo vereador Boca Aberta 
(PR) em sua página do Facebook.  
 
Em 12 de junho a Mesa Executiva, composta pelos vereadores Mario 
Takahashi (PV), presidente; Ailton Nantes (PP), vice-presidente; Filipe Barros 
(PRB), 1º secretário; Eduardo Tominaga (DEM), 2º secretário; e João Martins 
(PSL), 3º secretário, amparada nos pareceres jurídicos da Procuradoria da 
Casa, formalizou a denúncia, com base nos artigos 26, 29 e 30 do Código de 
Ética e Decoro Parlamentar (Resolução nº 53/2003). No dia 29 de junho o 
denunciado apresentou sua defesa prévia. Quorum para aprovação da 
admissibilidade da denúncia: 13 votos favoráveis. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Altera o nome da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (PR nº 2/2017) – De autoria da Comissão de Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e dos vereadores Felipe Prochet (PSD), Ailton 
Nantes (PP), Vilson Bittencourt (PSB) e Professor Rony (PTB), o projeto de 
resolução nº 2/2017 altera o Regimento Interno da Câmara (Resolução nº 
106/2014) para mudar o nome da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CDDCA) para Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, 
do Adolescente e da Juventude (CDDCAJ). A Comissão de Justiça, Legislação 
e Redação acolheu o parecer da assessoria jurídica e votou favoravelmente à 
tramitação da proposta. Já a Mesa Executiva apresentou a emenda nº 1, que 
altera o texto dos incisos I, II e III do artigo 58-A para incluir os direitos dos 
nascituros. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação mais uma vez 
acolheu o parecer da assessoria jurídica e votou favoravelmente à emenda nº 
1, apresentando a subemenda nº 1 que sugere nova mudança no nome da 
comissão, para Comissão de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do 
Adolescente e da Juventude. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas. Quorum: 10 votos favoráveis.  
 



SEGUNDA DISCUSSÃO 
Altera o Orçamento do Município para adequar programas de governo (PL 
nº 71/2017) – Iniciativa do Executivo, o projeto faz alterações no Plano 
Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) para adequar quatro programas de governo à 
realidade atual: A Caminho da Excelência nos Serviços Funerários (Programa 
0024); Prevenção e Controle Interno (Programa 0003); Apoiando a Gestão 
Pública (Programa 0009); e Desenvolve Londrina (Programa 0012). As 
adequações serão destinadas a reformas, aquisição de equipamentos, 
contratação de servidores e pavimentação de vias. Somadas, as metas/ações 
incluídas e alteradas totalizam R$ 64.559.057,00. As comissões de Justiça, 
Legislação e Redação e de Finanças e Orçamento acolheram pareceres 
técnicos e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Após a aprovação em 
primeiro turno, a Comissão de Justiça apresentou a emenda aditiva nº 1, para 
permitir a utilização de parte dos recursos financeiros do Fundo Especial da 
Câmara em obras ou reformas do prédio do Legislativo. Quorum: 10 votos 
favoráveis. 
 
Cria a Semana da Criança e do Adolescente (PL nº 74/2017) – De autoria do 
vereador Amauri Cardoso (PSDB), o projeto inclui no Calendário de 
Comemorações Oficiais do Município a Semana da Criança e do Adolescente, 
que será comemorada anualmente no mês de julho. De acordo com o projeto, 
a celebração da data acontecerá sempre na semana do dia 13, data em que foi 
sancionado o Estatuto da Criança e do Adolescente (lei federal nº 8.069/1990). 
Durante a Semana da Criança e do Adolescente poderão ser promovidos 
eventos que abordem o Estatuto da Criança e do Adolescente e a proteção de 
direitos. As comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Educação, Cultura 
e Desporto e de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente acolheram 
pareceres técnicos e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o 
prazo regimental, não houve apresentação de emendas. Quorum: maioria 
simples.  
 
Altera no Orçamento do Município para aquisição de veículo para o 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (PL nº 80/2017) – Iniciativa do 
Executivo, o projeto altera as leis orçamentárias para incluir nos instrumentos 
de planejamento a aquisição de um veículo para atendimento à solicitação de 
visitas a casas de repouso, à investigação de denúncias e às atividades do 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, bem como ao deslocamento dos 
conselheiros. O valor utilizado poderá ser de até R$ 50.716,00. As comissões 
de Justiça, Legislação e Redação e de Finanças e Orçamento acolheram 
pareceres técnicos e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o 
prazo regimental, não houve apresentação de emendas. Quorum: 10 votos 
favoráveis. 
 
Declara de Utilidade Pública o Centro Voluntário de Londrina – CVL (PL nº 
83/2017) – De autoria do vereador Felipe Prochet (PSD), o projeto declara de 
utilidade pública o Centro Voluntário de Londrina (CVL), instituição que tem 
entre suas finalidades organizar o sistema de atendimento e capacitação de 
voluntários, desenvolver programas de apoio e rede de voluntários, organizar 
treinamentos, palestras, seminários e atividades similares. O título de Utilidade 



Pública é importante para que a entidade possa atender às finalidades 
estatutárias, firmar convênios com o Município e manter-se regular perante os 
órgãos públicos. As comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Direitos 
Humanos e Defesa da Cidadania 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. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Cria o Dia da Pesquisa Agropecuária (PL nº 148/2017) – De autoria dos 
vereadores Roberto Fú (PDT), Mario Takahashi (PV) e Junior Santos Rosa 
(PSD), o projeto institui, no Calendário de Comemorações Oficiais do 
Município, o Dia da Pesquisa Agropecuária, a ser comemorado anualmente em 
29 de junho. O objetivo da data é reconhecer, integrar e homenagear todos os 
institutos de pesquisa e de assistência técnica, universidades e faculdades que 
se dedicam à pesquisa agropecuária. As comissões de Justiça, Legislação e 
Redação; de Educação, Cultura e Desporto e de Desenvolvimento Econômico 
acolheram os pareceres técnicos e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. 
Quorum: maioria simples. 
 
DISCUSSÃO ÚNICA 
Denomina Rua Alberto Vieira de Mello via no loteamento Paysage Terra 
Nova (PL nº 105/2017) – De autoria do vereador Vilson Bittencourt (PSB), o 
projeto denomina Rua Alberto Vieira de Mello via pública localizada no 
loteamento Paysage Terra Nova, na zona Leste do município. O homenageado 
nasceu na zona rural de Campo Mourão (PR), em 1961. Na infância mudou-se 
com a família para o interior do estado de São Paulo, retornando ao Paraná em 
1979 e fixando residência em Londrina. Mello foi motorista de caminhão e 
trabalhou para várias transportadoras, até adquirir seu próprio veículo. Faleceu 
aos 53 anos, em setembro de 2014. As comissões de Justiça, Legislação e 
Redação; e de Educação, Cultura e Desporto acolheram os pareceres técnicos 
e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria simples. 
 
Denomina Quadra de Esportes José Augusto Luiz (Bolão) área no Bosque 
Marechal Cândido Rondon (PL nº 106/2017) – De autoria dos vereadores 
Péricles Deliberador (PSC) e Eduardo Tominaga (DEM), o projeto denomina 
Quadra de Esportes José Augusto Luiz (Bolão) área localizada no Bosque 
Marechal Cândido Rondon (Centro). Mais conhecido como Bolão, José 
Augusto Luiz nasceu em 1951, em Londrina, e aqui passou a vida, falecendo 
aos 54 anos, em dezembro de 2005. Foi um dos treinadores mais vitoriosos do 
futebol de salão de todo o Paraná, conquistando diversos títulos locais e 
estaduais nas décadas de 70, 80 e 90. As comissões de Justiça, Legislação e 
Redação; e de Educação, Cultura e Desporto acolheram os pareceres técnicos 
e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria simples. 
 
ADMISSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO 
Na tarde desta quinta-feira os vereadores decidem em discussão única se 
admitem a tramitação de projeto de autoria dos vereadores Professor Rony 
(PTB), Felipe Prochet (PSD) e Vilson Bittencourt (PSB), que altera a Lei de Uso 



e Ocupação do Solo (lei nº 12.236/2015), integrante do Plano Diretor 
Participativo do Município.  
 
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 zoneamento de quadra do Recanto Colonial II – Os vereadores 
Professor Rony, Felipe Prochet e Vilson Bittencourt propõem a inclusão da 
Quadra 6 do Recanto Colonial II, próximo ao jardim Bela Suíça, região Sul, na 
classificação de Zona Comercial Seis (ZC-6). Atualmente, de acordo com o 
projeto, parte desta quadra está classificada como ZC-6 pela Lei de Uso e 
Ocupação do Solo, e outra parte está classificada como Zona Residencial Um 
(ZR-1). O projeto propõe que toda a Quadra 6 daquele bairro receba a 
classificação ZC-6, pois no local já funciona a unidade Bela Suíça do Hospital 
do Coração. A instituição é proprietária de praticamente toda a quadra, ficando 
de fora apenas dois terrenos, que são particulares. Quorum: 13 votos 
favoráveis.  
 
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.  
 
Repasses aos Centros de Educação Infantil (PI 156/2017) – O vereador 
Filipe Barros (PRB) solicita dados sobre os valores mensais repassados aos 
Centros de Educação Infantil (CEIs), por aluno, e se estes valores são 
mantidos apenas com recursos livres do município ou também entram, em sua 
composição, verbas federais, entre outras informações. 
 
Avaliação de ocorrências na Maternidade Municipal (PI 157/2017) – O 
vereador Filipe Barros (PRB) deseja saber quais os procedimentos adotados 
para avaliar a morte de bebês na Maternidade Municipal Lucilla Ballalai durante 
a primeira quinzena do mês de junho e se há a previsão de contratação de 
especialista para emissão dos laudos de ultrassonografia. 
 
Planejamento reprodutivo (PI 158/2017) – O vereador Felipe Prochet (PSB) 
questiona sobre a existência de programa desenvolvido pelo Município voltado 
ao planejamento reprodutivo de mulheres e adolescentes usuárias de drogas, 
portadores de HIV, com deficit cognitivo e que vivem em ambiente de 
vulnerabilidade. 
 
Construção de viaduto na avenida Dez de Dezembro (PI 159/2017) - O 
vereador Felipe Prochet (PSD) solicita informações sobre a liberação de 
documentos por parte da Caixa Econômica Federal para abertura de 



procedimentos licitatórios para construção de viaduto na avenida Dez de 
Dezembro com a avenida Leste-Oeste. 
 
Fiscalização em canil clandestino (PI 160/2017) – A vereadora Daniele 
Ziober (PPS) requer informações sobre fiscalização realizada em canil 
clandestino pela Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) e sobre as ações 
em relação aos animais encontrados no local.  
 
Parque Industrial na Gleba Primavera (PI 161/2017) – O vereador Roberto 
Fú (PDT) solicita informações sobre o ano em que foi adquirido o lote onde foi 
instalado o Parque Industrial denominado Lote 8-B, na Gleba Primavera, a 
quem pertencia, quanto o Município pagou pela área e quantas e quais 
empresas já estão instaladas no local, entre outros dados.  
 
AGENDA 
10 de julho, segunda-feira 
19 horas - A Comissão de Justiça, Legislação e Redação coordena audiência 
pública para debater o projeto de lei nº 102/2017. Iniciativa do Executivo, o 
projeto dispensa autorização legislativa para aprovação de loteamentos e 
define percentuais mínimos destinados às áreas públicas nos 
empreendimentos. O texto do projeto de lei está disponível no site da Câmara 
de Vereadores. As audiências públicas são realizadas na sala das sessões 
com transmissão online no endereço eletrônico www.cml.pr.gov.br. 
 
12 de julho, quarta-feira 
20 horas – Solenidade para entrega do Diploma de Reconhecimento Público a 
Mario Ramos Chaves, por iniciativa do vereador Vilson Bittencourt (PSB). A 
cerimônia terá transmissão online por meio do endereço eletrônico 
www.cml.pr.gov.br. 
 
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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