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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (17): 
 
17 horas – A secretária municipal do Ambiente, Roberta Silveira Queiroz, 
participa da sessão desta tarde para falar sobre a erradicação de árvores no 
município. O convite foi feito pelo vereador Ailton Nantes (PP) por meio do 
requerimento nº 88/2017.  
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Simplifica e agiliza a aprovação de loteamentos (PL nº 102/2017) – 
Iniciativa do Executivo, o projeto tramita em regime de urgência e propõe 
alterar a redação e revogar dois artigos da Lei de Parcelamento do Solo (lei nº 
11.672/2012). O objetivo da matéria é simplificar e agilizar a aprovação de 
loteamentos no município, com expectativa de reduzir em até 150 dias a 
tramitação dos processos de aprovação dos empreendimentos com mais de 
120 mil metros quadrados. Uma das mudanças previstas pelo PL 102/2017, 
que também foi apresentado pela Comissão Permanente de Revisão e 
Desburocratização dos Processos e Procedimentos Administrativos do 
Município de Londrina – Agiliza Londrina, é a alteração do texto do artigo 39 da 
Lei de Parcelamento do Solo, que define a porcentagem de áreas a serem 
transferidas ao domínio público, mas não especifica sua destinação. De acordo 
com a redação atual, em áreas maiores que 20 mil metros quadrados deverá 
ser transferido 35% do total a ser parcelado, enquanto em áreas iguais ou 
inferiores a 20 mil metros quadrados a transferência será de 15% do total.  
 
Pela proposta que tramita no Legislativo as áreas loteáveis a serem 
transferidas ao domínio urbano serão compostas de, no mínimo, 12% para 
praças e equipamentos de uso urbano, de acordo com diretrizes do Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul); além de previsão para 
sistema viário (também definido por diretrizes do Ippul) e setores especiais de 
fundo de vale, se houver.  
 
Outras mudanças dizem respeito à revogação do parágrafo 3º do artigo 24 da 
Lei de Parcelamento, que determina que os empreendimentos com área 
superior a 120 mil metros quadrados somente poderão obter licenciamento 
após autorização da Câmara de Vereadores, e do parágrafo único do artigo 48 
da mesma lei, que condiciona a permissão de empreendimentos de uso misto 
superiores a 1,5 mil metros quadrados à realização de Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV) e à aprovação legislativa.  
 



A Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando 
a manifestação da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), da Secretaria 
Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP) e Conselho Municipal do Meio 
Ambiente (Consemma). O Consemma manifestou-se favoravelmente ao 
projeto. No dia 10 de julho foi realizada audiência pública para discussão da 
proposta.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não acolheu o parecer jurídico e 
manifestou-se favoravelmente à tramitação da matéria. A Comissão de Política 
Urbana e Meio Ambiente também manifestou-se favoravelmente ao projeto e 
apresentou a emenda nº 1, que faz correções redacionais e inclui parágrafo no 
artigo 39 prevendo que o poder público poderá, complementarmente, exigir, em 
cada loteamento, a reserva de faixa não edificável destinada à instalação de 
equipamentos urbanos. O vereador Jairo Tamura (PR), por sua vez, 
apresentou a emenda nº 2, que inclui, também no artigo 39, parágrafo 
determinando que a referida área de praça e de uso institucional deverá ser em 
local central do loteamento. Acolhendo parecer jurídico, a Comissão de Justiça 
emitiu voto favorável à emenda nº 1 e apresentou subemenda à emenda nº 2, 
para correção redacional, e apresentou a emenda nº 3, que acrescenta novo 
parágrafo à matéria, definindo que nos empreendimentos destinados à 
habitação de interesse social serão admitidos investimentos públicos para 
suprir as necessidades de equipamentos urbano e comunitário, bem como a 
flexibilização da extensão da faixa sanitária, de acordo com as diretrizes 
expedidas pelo Ippul, após parecer favorável da Secretaria Municipal do 
ambiente (Sema). Quorum: 13 votos favoráveis. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Altera a lei que institui as famílias acolhedoras e estabelece auxílio 
pecuniário (PL nº 125/2017) – Iniciativa do Executivo, o projeto tramita em 
regime de urgência, alterando dispositivos da lei municipal nº 12.233/2015, que 
institui o serviço de acolhimento de crianças e adolescentes em família 
acolhedora, para adequá-la a exemplos positivos existentes no Estado, como 
por exemplo os municípios de Cascavel e Maringá. Uma das mudanças 
propostas estabelece o valor de um salário mínimo a título de auxílio pecuniário 
para as crianças e adolescentes acolhidos por estas famílias, e valor de meio 
salário mínimo para as crianças e adolescentes acolhidos em famílias extensas 
(aquelas formadas por parentes próximos com os quais a criança ou 
adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade). Para os 
casos de crianças e adolescentes com necessidades especiais o valor do 
auxílio pecuniário poderá chegar a até dois salários mínimos. 
 
De acordo com a proposta, o Município poderá disponibilizar para este projeto 
de desinstitucionalização de crianças e adolescentes R$ 41.726,89, 
viabilizando de imediato o cumprimento de até 25 metas em famílias 
acolhedoras e de até 30 metas em famílias extensas. O projeto também propõe 
a alteração da idade mínima para a inserção no serviço. Atualmente a idade 
mínima estabelecida é de seis anos, até 18 anos incompletos. A proposta é 
que a idade mínima seja de zero anos até a idade máxima de 21 anos. O 
projeto propõe ainda a previsão de prioridade de vagas em Centros de 
Educação Infantil (CEIs) e/ou escolas e de atendimento em unidades de saúde 



como forma de garantir o acesso aos direitos garantidos pela Constituição. As 
comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Finanças e Orçamento e de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente acolheram pareceres 
técnicos e votaram favoravelmente à matéria. Quorum: 10 votos favoráveis. 
 
REDAÇÃO FINAL 
Cria no município o Recanto de Convivência Animal – ParCão (PL nº 
27/2017) – De autoria do vereador Amauri Cardoso (PSDB), o projeto prevê a 
criação do espaço denominado Recanto de Convivência Animal (ParCão), 
onde só será permitida a entrada de animais saudáveis, sendo obrigatória a 
apresentação de certificado de vacinação em dia, o uso de coleira com 
identificação do animal e a companhia dos donos, entre outras exigências. De 
acordo com o autor, este tipo de parque é uma tendência mundial e não trará 
custos aos cofres municipais, pois, de acordo com a proposta, a estrutura será 
instalada em parceria com a iniciativa privada, que poderá utilizar o espaço 
para propaganda, nos moldes do Programa Boa Praça. O projeto foi aprovado 
em segunda discussão com três emendas supressivas e uma emenda 
modificativa apresentadas pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente. 
Quorum: maioria simples. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Altera a lei que criou a escola municipal do Assentamento Eli Vive (PL nº 
124/2017) - Iniciativa do Executivo, o projeto altera o artigo 1º da lei nº 
12.464/2016, que cria e denomina a Escola Municipal do Campo Egídio 
Domingos Brunetto, localizada no Assentamento Eli Vive, no distrito de 
Lerroville (região Sul), para contemplar também o atendimento de ensino 
fundamental. De acordo com o projeto, a instituição será designada como 
Unidade de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Acolhendo parecer da 
assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação manifestou-
se favoravelmente ao projeto, apresentando o substitutivo nº 1, que revoga 
integralmente a lei nº 12.464/2016. A Comissão de Educação, Cultura e 
Desporto acolheu parecer técnico e emitiu voto favorável ao projeto na forma 
do substitutivo nº 1, e apresentou a emenda nº 1 para correção do nome da 
instituição. A Comissão de Justiça votou favoravelmente à emenda. Quorum: 
maioria simples. 
 
PARECERES PRÉVIOS  
Proíbe benefícios a entidades e pessoas físicas que tenham participado 
de invasões (PE nº 2/2017) – Os vereadores e vereadora analisam nesta 
tarde o parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao 
projeto de emenda à Lei Orgânica nº 2/2017, de autoria dos vereadores Filipe 
Barros (PRB), Mario Takahashi (PV), João Martins (PSL), Eduardo Tominaga 
(DEM), Ailton Nantes (PP), Jamil Janene (PP) e Felipe Prochet (PSD). O 
projeto propõe o acréscimo de dois parágrafos, numerados como 5º e 6º, ao 
artigo 80 da Lei Orgânica do Município (LOM) que vedam doações e 
concessões de uso de áreas e prédios públicos a entidades, Ongs, Oscips e 
movimentos que tenham participado de invasões em imóveis públicos. A 
proposta também prevê a proibição de pessoas que tenham participado de 
invasões serem incluídas na lista de espera da casa própria pelo Sistema 
Financeiro de Habitação e pela Companhia Municipal de Habitação de 



Londrina (Cohab-Ld). Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando análise e 
manifestação da Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld). Quorum: 
maioria simples. 
 
Concede universalização de vagas e isenção de pagamento de taxa de 
Zona Azul a idosos (PL nº 166/2017) - Os vereadores e vereadora analisam 
nesta tarde o parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao 
projeto de lei nº 166/2017, de autoria dos vereadores Mario Takahashi (PV), 
Pastor Gerson Araújo (PSDB), João Martins (PSL) e Estevão da Zona Azul 
(PTN), que concede universalização de vagas e isenção de pagamento da taxa 
do estacionamento regulamentado (Zona Azul) para pessoas com idade igual 
ou superior a 60 anos e também para pessoas com deficiência. De acordo com 
o projeto, as pessoas beneficiadas com a medida deverão se recadastrar na 
Companhia Municipal de Trânsito (CMTU) de cinco em cinco anos. Na 
justificativa, os autores lembram que o atual número de vagas reservadas a 
estas pessoas não contempla o crescimento desta população. A Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação não acolheu parecer da assessoria jurídica, que 
manifestou-se contrariamente à tramitação do projeto, por entender que o 
Legislativo não pode interferir nas cláusulas econômico-financeiras do termo de 
permissão celebrado entre CMTU e Escola Profissional e Social do Menor de 
Londrina (Epesmel). Assim, a Comissão de Justiça solicita, por meio de 
parecer prévio, o envio do projeto para análise e manifestação da CMTU; 
Conselho Municipal do Idoso; Comissão de Direito do Idoso da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB); Associação dos Deficientes Visuais de Londrina e 
Região (Adevilon); Associação dos Deficientes Físicos de Londrina (Adefil) e 
Epesmel. Quorum: maioria simples. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECERES  
Estabelece a contratação de sentenciados e egressos do sistema 
prisional (PL nº 379/2012) – Os vereadores e vereadora votam nesta tarde 
pedido de prorrogação de prazo solicitado pela Mitra Arquidiocesana de 
Londrina para análise do projeto de lei nº 379/2012, de autoria dos vereadores 
Jairo Tamura (PR), Amauri Cardoso (PSDB) e Junior Santos Rosa (PSD) e dos 
ex-vereadores Jacks Dias, Rodrigo Gouvêa, Roberto da Farmácia do Vivi, Tito 
Valle, Sebastião dos Metalúrgicos, Marcelo Belinati, José Roque Neto e Lenir 
de Assis, apresentado inicialmente em novembro de 2012. De acordo com a 
proposta, as empresas vencedoras de licitação no Município deverão contratar 
e utilizar como mão de obra 10% de sentenciados e egressos do sistema 
prisional.  
 
O projeto prevê ainda que deverá ser dada preferência aos sentenciados que 
cumprirem pena na localidade em que é desenvolvida a atividade contratada e 
apresentem melhores indicadores com relação à aptidão, à habilitação, à 
experiência, à disciplina, à responsabilidade e ao grau de periculosidade. A lei 
será aplicada apenas à mão de obra sem necessidade de curso superior e não 
se aplicará aos casos de dispensa ou inexigibilidade da licitação. Na 
justificativa do projeto, os autores afirmam que a dificuldade de encontrar um 
emprego é ainda maior para a população oriunda do sistema penitenciário. 
Acolhendo parecer da assessoria jurídica, que apontou ilegalidade na proposta, 



a Comissão de Justiça, Legislação e Redação votou contrariamente à 
tramitação do projeto e o parecer à época (12/2012) foi rejeitado pelo plenário. 
Já as comissões de Trabalho, Administração e Serviços Públicos e de Direitos 
Humanos e Defesa da Cidadania votaram favoravelmente à matéria. Em 
fevereiro de 2013 o projeto foi retirado de pauta.  
 
No retorno à tramitação, em junho deste ano, o projeto foi enviado para 
manifestação da Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil); Mitra 
Arquidiocesana de Londrina; Conselho de Pastores; Centro de Reintegração 
Social de Londrina (Creslon); Secretaria Municipal de Defesa Social; Patronato 
Penitenciário de Londrina; Polícia Militar; Instituto de Desenvolvimento de 
Londrina (Codel); Associação de Proteção e Assistência ao Condenado 
(APAC); Vara de Execuções Penais (VEP); Secretaria Municipal de Assistência 
Social; Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/Londrina) e representação local 
do Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH).  
 
A APAC manifestou-se favoravelmente ao projeto, sugerindo mudanças na 
redação da matéria; o MNDH, juntamente com o Centro de Direitos Humanos 
de Londrina (CDH-LD), também emitiu parecer favorável, propondo o envio do 
projeto para análise do Observatório de Gestão Pública de Londrina; a 
Procuradoria Geral do Município posicionou-se contrariamente ao projeto, 
apontando vício de iniciativa e inconstitucionalidade; a Secretaria Municipal de 
Gestão Pública apresentou preocupações em relação à matéria; a Secretaria 
de Assistência Social não identificou relação do projeto com o órgão; a Codel 
entende que proposta poderá prejudicar os resultados do Programa Compra 
Londrina e sugeriu uma reanálise do autor quanto à abrangência da proposta; 
também a Secretaria de Defesa Social manifestou-se contrariamente ao projeto 
e apontou vício de iniciativa. A Mitra Arquidiocesana solicita prazo de mais 15 
dias para entrega do parecer ao projeto. Quorum: maioria simples. 
 
Institui o “Programa Lei Maria da Penha Vai à Escola” (PL nº 115/2017) - 
Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde a solicitação de prorrogação 
de prazo para manifestação do Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS) ao projeto de lei nº 115/2017, de autoria do vereador Gerson Araújo 
(PSDB), que Institui o Programa Lei Maria da Penha Vai à Escola. De acordo 
com a proposta, será obrigatório o ensino de noções básicas sobre a Lei Maria 
da Penha nos estabelecimentos da rede pública municipal e da rede privada, 
como forma de contribuir para o conhecimento da lei e levar à reflexão sobre o 
combate à violência contra a mulher. No dia 13 de junho os vereadores 
aprovaram parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
solicitando a manifestação da Secretaria Municipal da Mulher; Conselho 
Municipal de Políticas para as Mulheres; Secretaria Municipal de Assistência 
Social; Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); Secretaria Municipal 
de Educação; Sindicato dos Profissionais das Escolas Particulares de Londrina 
e Norte do Paraná (Sinpro); Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de 
Ensino (Sinepe); Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina 
(Sindserv); Vara Maria da Penha; Comissão da Mulher Advogada da OAB, 
Núcleo Maria da Pena da Universidade Estadual de Londrina (Numape/UEL) e 
do CMEL. 
 



No final de junho o CMEL pediu a prorrogação de prazo para responder à 
consulta por mais 70 dias; os vereadores porém aprovaram a prorrogação por 
mais 30 dias. A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres; Secretaria 
Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Educação 
manifestaram-se favoravelmente à proposta. O CMEL pediu novo prazo para 
manifestação, que foi rejeitado. O CMAS solicita prorrogação de prazo até a 
recomposição do novo conselho. 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 devidamente 
justificado. Quorum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria 
simples.  
 
Propriedade de terreno na zona Leste (PI nº 179/2017) – O vereador 
Estevão da Zona Sul (PTN) solicita informações sobre a propriedade de terreno 
localizado na avenida Nova Londrina, no jardim Indusville (zona Leste) e se há 
projeto para utilização deste terreno. 
 
Construção de UPA na zona Leste (PI nº 180/2017) – O vereador Boca 
Aberta (PR) questiona por que não foi construída a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) da zona Leste, qual o valor das verbas repassadas para a 
construção e por que não foi cumprido acordo entre a Prefeitura e a 
Unicesumar para a construção da unidade.  
 
Operação de tomógrafo no Hospital Zona Norte (PI nº 181/2017) – O 
vereador Boca Aberta (PR) solicita informações sobre o número de operadores 
contratados para aparelho tomógrafo inaugurado no Hospital Doutor Anísio 
Figueiredo (Hospital Zona Norte) em dezembro de 2016. 
 
Contrato de Cooperação Corporativa Técnica (PIs 182/2017 e 183/2017) -  
Na sessão desta tarde a Comissão Especial de Avaliação da Situação 
Financeira e Contábil da Sercomtel Iluminação, composta pelos vereadores 
Amauri Cardoso (PSDB), Vilson Bittencourt (PSB) e Felipe Prochet (PSD) 
apresenta dois pedidos de informação ao Executivo referentes ao contrato de 
Cooperação Corporativa e Técnica entre Sercomtel Telecomunicações e 
Sercomtel Iluminação, ao saldo de depósitos judiciais e à relação de quadras, 
praça e campos que constam como iluminação pública, entre outras 
informações.  
 
Contratos com empresas de terceirização de serviços (PI nº 184/2017) – A 
Comissão de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização, composta pelos 
vereadores Amauri Cardoso (PSDB), João Martins (PSL) e Filipe Barros (PRB), 
deseja saber quantas empresas de terceirização de serviços possuem 
contratos com o Município e quais são os serviços prestados, entre outras 
informações.  
 
Municipalização dos processos de licenciamento ambiental (PI nº 
185/2017) – O vereador Jairo Tamura (PR) deseja saber a partir de que data os 



processos de licenciamento ambiental passaram a ser de competência do 
Município e quantas licenças foram expedidas a partir desta mudança, entre 
outros dados. 
 
AGENDA DA SEMANA  
Sexta-feira, 25/8 
20 horas – Sessão solene para entrega do título de Cidadão Honorário de 
Londrina ao jornalista Paulo Briguet, honraria concedida por iniciativa do 
vereador Filipe Barros (PRB). O evento será realizado na sala da sessões do 
Legislativo.  
 
Sexta-feira, 1º de setembro  
19 horas – A Comissão de Justiça coordena audiência pública para discussão 
do Projeto de Lei nº 132/2017 do Executivo Municipal que doa área e define 
diretrizes urbanísticas para lotes na Vila Santa Terezinha, destinados a 
ampliação do campus do Centro de Ensino Superior de Maringá (Cesumar). A 
audiência pública será realizada na sala das sessões com transmissão online 

por meio do site www.cml.pr.gov.br.  
 
Segunda-feira, 4 de setembro  
19 horas - A Comissão de Justiça coordena audiência pública para discussão 
do Projeto de Lei nº 80/2016 do vereador Professor Rony Alves (PTB) que 
altera a Lei de Uso e Ocupação do Solo ( Lei nº 12.236/2015) para permitir 
Serviços de Oficina em Geral (SG-10) nas áreas classificadas como Zona 
Comercial Seis ( ZC-6). A audiência pública será realizada na sala das sessões 
com transmissão online por meio do site 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  

 
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 Ana Paula Rodrigues Pinto MTB 2277PR Redação Silvana Leão MTB 2502PR Fotografia 
Devanir Parra MTB 2155PR e Fernando Cremonez Fones (43) 3374-1326 e 3374-1327 


