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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (31/08): 
 
17 horas – O médico urologista Celso Fernandes e demais integrantes do 
Centro de Atendimento ao Paciente com Câncer (CAPC) participam da sessão 
convidados pelo vereador Roberto Fú (PDT), por meio do requerimento nº 
277/2017. Devem apresentar aos vereadores as dificuldades para a 
implantação do CAPC na cidade.  
 
PARECERES PRÉVIOS 
Caixas eletrônicos adaptados para cadeirantes (PL nº 126/2017) - Os 
vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio da Comissão de 
Direitos Humanos e Defesa da Cidadania ao projeto de lei nº 126/2017, de 
autoria do vereador Professor Rony (PTB), que acrescenta artigo ao Código de 
Obras e Edificações do Município (lei nº 11.381/2011) prevendo que todos os 
estabelecimentos bancários tenham no mínimo um caixa eletrônico que permita 
o acesso e o uso por pessoas com necessidades especiais (cadeirantes). 
Ainda de acordo com a proposta, estes equipamentos deverão seguir as 
orientações previstas na NBR-9050 da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). A Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania 
solicita a manifestação, por meio de parecer prévio, da Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) e da Associação dos Deficientes Físicos de Londrina 
(Adefil). Quorum: maioria simples. 
 
Altera a ordem dos períodos das sessões ordinárias (PR nº 1/2015) - Os 
vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio da Mesa 
Executiva ao projeto de resolução nº 1/2015, de autoria dos vereadores 
Roberto Fú (PDT), Jamil Janene (PP), Mario Takahashi (PV), Professor Rony 
(PTB) e dos ex-vereadores Marcos Belinati, Gustavo Richa e Gaúcho 
Tamarrado, que altera o Regimento Interno da Câmara para inverter a ordem 
dos períodos que compõem as sessões ordinárias. A proposta é que o Grande 
Expediente (período destinado aos pronunciamentos dos vereadores, por até 
quatro minutos cada um, sendo permitida uma cessão de tempo) seja 
transferido para antes da Ordem do Dia (período em que são discutidas as 
matérias constantes da pauta principal). A Mesa Executiva solicita 
manifestação, por meio de parecer prévio, da Controladoria, do Departamento 
de Recursos Humanos e da Diretoria Geral da Câmara. Quorum: maioria 
simples. 
 



REDAÇÃO FIN AL 
Autoriza a presença de animais no sistema de transporte urbano (PL 
43/2017) - Iniciativa da vereadora Daniele Ziober (PPS), o projeto tramitou na 
forma do substitutivo nº 1 e com a emenda nº 1 também da autora, 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. O projeto 
estabelece ainda que o animal deverá apresentar certificado de vacina ou 
laudo assinado por médico veterinário atestando sua saúde. O não 
cumprimento da lei pelas empresas e pessoas físicas que exploram o 
transporte coletivo, acarretará em multa de R$ 1.000,00, a ser aplicada em 
dobro em caso de reincidência. A proposta foi aprovada em 2º turno no último 
turno no último dia 29. Quorum par aprovação da redação final: maioria 
simples.  
 
Cria e denomina Centro Municipal de Educação Infantil no conjunto 
Jamile Dequech (PL nº 130/2017) – De autoria do Executivo, o projeto cria e 
denomina o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Helena Ometto 
Torres, localizado no conjunto habitacional Jamile Dequech, na zona Sul do 
município. A proposta é resultado de uma indicação feita pelo vereador Péricles 
Deliberador (PSC), em razão da desistência da mantenedora do Centro de 
Educação Infantil (CEI) Helena Ometto Torres. A homenageada foi uma mulher 
de família humilde, de imigrantes italianos, que casou-se com o imigrante 
espanhol Salvador Torres Perez e foi mãe de 12 filhos. Mudou-se com a família 
para o Norte do Paraná em 1950, e a partir de 1979, com a morte do marido, 
passou a exercer trabalhos filantrópicos. Helena ajudou mais de 25 instituições 
e colaborou para a construção da creche no conjunto Jamile Dequech, 
inaugurada em 1984. Faleceu em 1997, aos 89 anos. Acolhendo parecer da 
assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação manifestou-
se favoravelmente ao projeto, apresentando a emenda nº 1, que corrige o 
número do imóvel onde está localizado o centro de educação. A Comissão de 
Educação, Cultura e Desporto também votou favoravelmente à tramitação da 
matéria. Quorum para aprovação da redação final: maioria simples. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO  
Altera o prazo de vigência do Fundo Especial da Câmara (PL nº 112/2017) 
– Iniciativa da Mesa Executiva do Legislativo, o projeto altera a redação da lei 
nº 10.842/2009 para ampliar o prazo de vigência do Fundo Especial da Câmara 
Municipal de Londrina, instituído em 2009 para custeio das despesas de capital 
que não possam ser absorvidas pelos recursos da programação orçamentária 
anual. O projeto propõe estender a vigência do Fundo até 31 de dezembro de 
2021, com o objetivo de assegurar recursos para a reforma e ampliação do 
prédio da Câmara, assim como aquisição de mobiliário. O plano de 
investimentos com a utilização dos recursos do Fundo Especial consta do atual 
Plano Plurianual e também deverá constar do próximo, a ser aprovado neste 
exercício e com vigência de 2018 a 2021. Atualmente o saldo do Fundo 
Especial da Câmara é de R$ 13.700.000,00. As comissões de Justiça, 



Legislação e Redação e de Finanças e Orçamento acolheram os pareceres 
técnicos e manifestaram-se favoravelmente à matéria. Vencido o prazo 
regimental no último dia 29, a matéria não recebeu emendas. Quorum: 10 
votos favoráveis.  
 
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. Vencido o prazo regimental no último dia 29, a matéria não recebeu 
emendas. Quorum: maioria simples. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO  
Cria o projeto “A Praça é Nossa” (PL nº 13/2017) – De autoria do vereador 
Ailton Nantes (PP), o projeto propõe a implantação do projeto “A Praça é 
Nossa” que deverá ser desenvolvido pelo Executivo em parceria com entidades 
sem fins lucrativos como Igrejas, Associações de Moradores, Associações 
Esportivas, instituições educacionais. O objetivo da proposta, segundo o autor, 
é promover a participação da sociedade civil na urbanização e manutenção das 
praças públicas, de esportes e de áreas verdes.  
 
O projeto recebeu parecer favorável e o substitutivo nº 1 da Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação, com adequações ao texto propostas pela 
assessoria jurídica. A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente emitiu 
parecer prévio solicitando manifestação do Executivo e da Companhia 
Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina (CMTU). A Secretaria 
Municipal de Gestão Pública informou que o decreto nº 817/2017, do 
Executivo, já regulamenta o projeto Boa Braça, de conteúdo semelhante. A 
CMTU manifestou-se contrária ao projeto, enquanto a Secretaria Municipal do 
Ambiente (Sema) sugeriu a inclusão da necessidade de aprovação de órgão ou 
secretaria competente no artigo que prevê a elaboração de projeto para 
urbanização de praça pública ou de esporte. A Comissão de Política Urbana e 
Meio Ambiente não acolheu o parecer técnico e manifestou-se favoravelmente 
ao projeto, na forma do substitutivo nº 1. Quorum: 10 votos favoráveis. 
 
PARECER PRÉVIO 
Obriga a utilização de sacolas plásticas biodegradáveis (PL nº 200/2017) -  
Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 200/2017, de autoria do 
vereador Amauri Cardoso (PSDB), que obriga a utilização de sacolas plásticas 
biodegradáveis, oxi-biodegradáveis ou compostáveis para acondicionamento 
de produtos e mercadorias nos estabelecimentos comerciais. O projeto ainda 



prevê que as sacolas distribuídas no comércio deverão ter a cor verde para 
materiais recicláveis, a cor marrom para materiais orgânicos e a cor cinza para 
rejeitos, e também conter textos explicativos sobre os diferentes tipos de 
resíduo, além de mensagem de estímulo à reciclagem e à compostagem. O 
autor lembra que o Município tem competência para legislar sobre o meio 
ambiente com a União e o Estado no limite do seu interesse local e desde que 
as regras sejam harmônicas com as normas dos demais entes federados. A 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicita manifestação, por meio de 
parecer prévio, da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), Conselho 
Municipal do Meio Ambiente (Consemma) e Associação Paranaense de 
Supermercados (Apras). 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.  
 
Interdição de imóvel na rodovia Mábio Gonçalves Palhano (PI 199/2017) – 
O vereador Roberto Fú (PDT) solicita informações do Executivo sobre a 
propriedade de imóvel localizado na rodovia Mábio Gonçalves Palhano; se 
existem pedidos de interdição da área e dívidas com o Município.  
 
Isenção de IPTU (PI 200/2017) – O vereador Roberto Fú (PDT) solicita 
informações do Executivo sobre a isenção do Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU). O vereador quer saber quantos pedidos já foram protocolados 
este ano solicitando isenção, o número de deferimentos, o prazo para análise 
da Prefeitura, entre outros dados.  
 
 
AGENDA 
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 os lotes localizados na Vila Santa Terezinha, 
destinados à 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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