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3ª FEIRA – 22/08/2017 
 
Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (22): 
 
17 horas – A reitora da Universidade Estadual de Londrina (UEL), professora 
doutora Berenice Quinzani Jordão, participa da sessão desta tarde, por 
iniciativa do vereador Professor Rony (PTB), para falar sobre a manutenção da 
autonomia na gestão de recursos da instituição. O convite foi feito por meio do 
requerimento nº 168/2017. 
 
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. 
 
Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial para ingresso em 
Consórcio de Informática (PL nº 122/2017) – Iniciativa do Executivo, o 



projeto autoriza o Município a abrir Crédito Adicional Especial no valor de até 
R$ 32.900,00 junto à Secretaria Municipal de Fazenda para ingressar no 
Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA). Para viabilizar a 
adesão do município ao consórcio será necessária a adequação na Lei 
Orçamentária Anual (LOA 2017). De acordo com a justificativa do projeto, a 
despesa com a prestação de serviços do CIGA será custeada com a economia 
em outros tipos de serviços contratados pelo Município, não havendo, portanto, 
impacto orçamentário e financeiro. Mais de 285 municípios já aderiram ao 
CIGA, inclusive capitais como Salvador (BA), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR). 
Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação 
e de Finanças e Orçamento manifestaram-se favoravelmente ao projeto. 
Quorum: 10 votos favoráveis.  
 
Institui a Política Municipal e o Programa Municipal de Agricultura Urbana 
(PL nº 131/2017) – Iniciativa do Executivo, o projeto institui a Política Municipal 
de Agricultura Urbana e Periurbana (PMAUP) e cria o Programa Municipal de 
Agricultura Urbana e Periurbana (AgriUrbana), atendendo a indicação feita pelo 
vereador Amauri Cardoso (PSDB). A PMAUP e o AgriUrbana pretendem 
incentivar no ambiente urbano a prática de atividade antes essencialmente 
rural e oferecer uma alternativa de inclusão produtiva, econômica e social, 
diante do alto índice de desemprego. A proposta também tem por objetivo 
promover ações relacionadas à educação ambiental e à educação para uma 
alimentação adequada e saudável; o bom uso de áreas ociosas na região 
urbana e oferecer uma alternativa de subsistência e de fortalecimento de redes 
solidárias de produção. De acordo com o projeto, os espaços utilizados para o 
desenvolvimento da PMAUP poderão ser áreas públicas municipais adequadas 
e áreas privadas. Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça, 
Legislação e Redação; de Política Urbana e Meio Ambiente e de 
Desenvolvimento Econômico manifestaram-se favoravelmente ao projeto. 
Quorum: 10 votos favoráveis.  
 
PARECER PRÉVIO 
Cria e denomina escola municipal (PL nº 129/2017) - Os vereadores e 
vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da Comissão de Finanças e 
Orçamento ao projeto de lei nº 129/2017, que cria e denomina a Escola 
Municipal Professor Joaquim Pereira Mendes, localizada na avenida Juscelino 
Kubitscheck, nº 2302. A instituição de ensino funcionará em dualidade 
administrativa com o Colégio Estadual Vicente Rijo, para atender à demanda 
de ensino fundamental na região central da cidade. O professor que dá nome à 
instituição nasceu em Marilândia do Sul (PR), em 1953, e morou no campo 
durante toda a infância e parte da juventude. No sítio onde a família morava, no 
Patrimônio do Barro Preto, foi convidado a substituir uma professora que havia 
deixado de dar aula na escolinha rural. Depois de mudar-se para o distrito de 
Paiquerê, em Londrina, e trabalhar alguns anos no comércio, assumiu a vice-
direção da extinta Escola Municipal Dr. Oswaldo Alberto Souza Palhares, no 
então distrito de Tamarana, no ano de 1988. Tornou-se diretor eleito daquela 
instituição em 1991. Posteriormente se mudou para Guaravera, onde foi diretor 
da Escola Municipal John Kennedy, alternando períodos de trabalho no setor 
de merenda escolar do Município. Faleceu em outubro de 2005, aos 51 anos.  



As comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, Cultura e 
Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de Finanças 
e Orçamento emitiu parecer prévio solicitando a manifestação do Executivo 
sobre o atendimento a requisitos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
exigidos quando da criação, da expansão ou do aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento de despesa. Quorum: maioria simples. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECERES  
Simplifica as regras de liberação de alvarás (PL nº 57/2017) – Os 
vereadores e vereadora votam nesta tarde novo pedido de prorrogação de 
prazo solicitado pelo Conselho Municipal da Cidade (CMC) para análise do 
projeto de lei nº 57/2017, de iniciativa do vereador Ailton Nantes (PP). A 
proposta tramita em regime especial e acrescenta o artigo 9º-A ao Código de 
Posturas do Município (lei nº 11.468/2011) com a finalidade de simplificar o 
processo de emissão de alvarás de Localização e Funcionamento, Vigilância 
Sanitária e Ambiental e Certidão de Óbice de microempresas, empresas de 
pequeno porte, igrejas e entidades beneficentes. De acordo com o artigo 9º-A 
estes estabelecimentos deverão apresentar Certificado de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros; Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e Declaração de 
Responsabilidade do Titular ou responsável legal pela empresa ou 
entidade/Igreja.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando 
manifestação da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), Secretaria 
Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul), Associação 
Comercial e Industrial de Londrina (Acil) e Conselho Municipal da Cidade 
(CMC). No final de junho o CMC, a Sema, a Secretaria Municipal de Fazenda, 
a SMOP e o Ippul solicitaram prorrogação de prazo por mais 30 dias para se 
manifestarem sobre o projeto. A SMOP, o Ippul, a Sema e a Secretaria 
Municipal de Fazenda emitiram pareceres contrários à tramitação do projeto.O 
CMC, por sua vez, solicita nova prorrogação de prazo, até 30 de agosto, para 
se manifestar sobre a matéria. Quorum: maioria simples. 
 
Inclui lotes da Gleba Lindoia na classificação Zona Industrial Dois – ZI-02 
(PL nº 173/2017) - Os vereadores e vereadora votam nesta tarde pedido de 
prorrogação de prazo solicitado pelo Conselho Municipal da Cidade (CMC) 
para análise do projeto de lei nº 173/2017, de autoria do vereador Mario 
Takahashi (PV), que altera a lei nº 12.236/2015 (Lei de Uso e Ocupação do 
Solo) para mudar o zoneamento do lote A/4-1 e parte do lote A-3, na Gleba 
Lindóia (zona Leste), classificando-os como Zona Industrial Dois (ZI-02). A 
alteração visa atender reivindicação da empresa Parque Industrial José Richa II 
Empreendimentos Imobiliários Spe, que pretende implantar no local um 
loteamento industrial. Consta do projeto cópia de Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV) realizado pela empresa. O CMC solicita prorrogação de prazo 
até o dia 30 de setembro para emitir seu parecer à matéria. 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.  
 
Reconstrução de ponte sobre o Ribeirão Esperança (PI nº 186/2017) – O 
vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB) solicita informações sobre o 
cronograma de reconstrução de ponte sobre o Ribeirão Esperança, no jardim 
Maracanã (zona Oeste), que teve parte comprometida por desabamento em 
dezembro de 2016. 
 
Combate a formigas cortadeiras (PI nº 190/2017) – O vereador Amauri 
Cardoso (PSDB) questiona se há infestação de formigas cortadeiras no 
município e se há planejamento para combate a este inseto, entre outras 
informações.  
 
Pontos de luz existentes no município (PI nº 191/2017) – O vereador 
Guilherme Belinati (PP) solicita informações sobre a quantidade de pontos de 
luz existentes no município e sobre o contrato para substituição das lâmpadas 
ou manutenção, firmado entre a Sercomtel Iluminação e o Município.  
 
AGENDA DA SEMANA  
Sexta-feira, 25/8 
20 horas – Sessão solene para entrega do título de Cidadão Honorário de 
Londrina ao escritor e  jornalista Paulo Briguet, honraria concedida por iniciativa 
do vereador Filipe Barros (PRB). A cerimônia será realizada na Sala das 
Sessões da Câmara de Vereadores.   
 
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 
novas diretrizes urbanísticas para lotes localizados 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  
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