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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (5): 
 
14h30 – Os professores do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL) Mara Solange Gomes Dellaroza, Marcos Cabrera e 
Elaine Mateus e a professora doutora Lindsey Mitue Nakakogue, da Autarquia 
Municipal de Saúde de Londrina, participam da sessão desta tarde, a convite 
do vereador Professor Rony (PTB), para falarem sobre o início da campanha 
Setembro Lilás. A iniciativa tem por objetivo  conscientizar a população sobre a 
Doença de Alzheimer, com o tema “Porque eu me importo”. O convite foi feito 
por meio do requerimento nº 183/2017. 
 
PRAZO PARA EMENDAS 
Transforma trecho de avenida em Zona Comercial Seis (PL 111/2016) – O 
presidente da Câmara, vereador Mario Takahashi (PV), deverá anunciar o 
prazo de sete dias úteis para apresentação de emendas ao projeto de lei nº 
111/2016, de autoria do vereador Junior Santos Rosa (PSD), que inclui a 
avenida Ludwig Ernest, no trecho entre a avenida Saul Elkind e a avenida 
Benjamin Siebeneich, em Zona Comercial Seis (ZC-6). Atualmente a avenida 
Ludwig Ernest, que consiste em um trecho da rodovia Carlos João Strass, está 
classificada como Zona Residencial Três (ZR-3) pela lei nº 12.236/2015 (Uso e 
Ocupação do Solo) e via Coletora B pela lei nº 12.237/2015 (Sistema Viário), 
que integram o Plano Diretor do Município. O autor afirma, na justificativa do 
projeto, que o trecho já está consolidado e impactado com barracões 
comerciais, não havendo ali residências, visto que por um período foi 
classificado como ZC-6, por força da lei nº 9.351/2004.  
 
O Conselho Municipal da Cidade (CMC) manifestou-se favoravelmente à 
alteração proposta. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não acolheu 
o parecer da assessoria jurídica e emitiu voto prévio solicitando manifestação 
do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) quanto à 
necessidade de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e realização de 
audiência pública, que aconteceu em 31 de maio. O Ippul informou, em seu 
parecer, não ter competência para opinar sobre a existência de interesse 
público da matéria e ratificou parecer contrário já apresentado ao projeto 
anteriormente. As comissões de Justiça, Legislação e Reação e de Política 
Urbana e Meio Ambiente não acolheram os pareceres técnicos e 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. 
 



REDAÇÃO FINAL 
Institui Programa Cidade com Grama, sem Mato e sem Lama (PL nº 
49/2017) – Iniciativa dos vereadores Estevão da Zona Sul (PTN), Roberto Fú 
(PDT) e João Martins (PSL) o “Programa Cidade com Grama, sem Mato e sem 
Lama” tem como objetivo promover o plantio de grama nos lotes urbanos 
vazios, visando à melhoria da qualidade de vida da população e a preservação 
do meio ambiente. A proposta torna o plantio e a manutenção da grama 
obrigatórios em lotes urbanos não edificados, inclusive para novos 
empreendimentos imobiliários e loteamentos. Ainda de acordo com os autores, 
a exceção só será admitida aos imóveis que apresentarem o plantio de hortas, 
árvores nativas ou frutíferas ou possuírem alvará de construção aprovado por 
órgão competente. O projeto também estabelece que o infrator sofrerá sanções 
- inclusive com o pagamento de multa - que deverão ser regulamentadas pelo 
Executivo.  
 
A proposta foi analisada pela Companhia de Trânsito e Urbanização (CMTU), 
que se mostrou favorável à iniciativa e apresentou várias sugestões de 
alterações ao projeto, que foram acolhidas pela Comissão de Política Urbana e 
Meio Ambiente por meio da apresentação do substitutivo nº 1/2017. Aprovado 
em primeiro turno na forma do substitutivo nº 1, o projeto recebeu duas 
emendas dos autores, porém apenas a emenda nº 2 foi mantida, desobrigando 
o proprietário de “irrigar” a área plantada com grama, em razão da dificuldade 
de acesso à água em alguns lotes da cidade. Quorum: maioria simples.  
 
PARECERES PRÉVIOS 
Obriga a colocação de advertência sobre o perigo de beber e dirigir (PL nº 
134/2017) –  Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde os pareceres 
prévios das comissões de Desenvolvimento Econômico e de Segurança 
Pública ao projeto de lei nº 134/2017, de autoria dos vereadores Mario 
Takahashi (PV) e Felipe Prochet (PSD), que obriga as casas de shows, boates, 
salões de festas e similares a exibirem advertência sobre o perigo da 
associação entre bebida alcoólica e direção no trânsito. A frase “Se for beber, 
não dirija. Se for dirigir, não beba”, deverá ser afixada nos locais próximos de 
onde se vendem bebidas alcoólicas e/ou por sistema de áudio e vídeos. Em 
caso de descumprimento, o projeto prevê advertência e posteriormente multa, 
que poderá chegar a R$ 400,00 por dia, na quarta infração cometida.  
 
As comissões de Desenvolvimento Econômico e de Segurança Pública 
acolheram os pareceres técnicos e emitiram pareceres prévios solicitando 
manifestação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU); 
Departamento de Trânsito do Paraná (Detran/PR); Conselho Municipal de 
Políticas Públicas sobre Álcool e outras Drogas (Comad); Sindicato dos Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares de Londrina (Sindhotéis Londrina); Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes Norte do Paraná (Abrasel) e Associação 
Brasileira de Bares e Casas Noturnas do Paraná (Abrabar/PR). 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.  
  
Viaduto na avenida Duque de Caxias com rodovia BR-369 (PI nº 201/2017) 
– O vereador Felipe Prochet (PSD) deseja saber se está mantida a previsão de 
construção de um viaduto no cruzamento da avenida Duque de Caxias com 
BR-369, solicitando, em caso positivo, o cronograma e a previsão do início de 
construção. 
 
Projeto “Nota Londrina” (PI nº 202/2017) – O vereador Felipe Prochet (PSD) 
também solicita informações sobre a implementação do projeto Nota Londrina, 
sobre o plano de mídia e o valor estimado de arrecadação com o projeto. 
 
Na sessão desta tarde a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de 
Doação de Bens Públicos, integrada pelos vereadores Estevão da Zona Sul 
(PTN), Felipe Prochet (PSD) e Roberto Fú (PDT) apresenta três pedidos de 
informação ao Executivo sobre os seguintes assuntos: número de terrenos 
doados ao governo do Estado nos últimos 10 anos (PI nº 203/2017); número de 
áreas disponíveis para doação no município, onde estão localizadas e quantos 
terrenos foram doados nos últimos 10 anos, entre outras informações (PI nº 
204/2017) e a fase em que se encontra o processo de reintegração do imóvel 
pertencente à empresa Couroada, além de quais bens da empresa foram 
apreendidos (PI nº 205/2017). 
 
AGENDA 
Quarta-feira, 6 de setembro 
20 horas – Sessão solene para entrega da Medalha Ouro Verde à Loja 
Maçônica Londrina, iniciativa da atual Mesa Executiva do Legislativo composta 
pelos vereadores Mario Takahashi (PV), Filipe Barros (PRB), Eduardo 
Tominaga (DEM) e João Martins de Souza (PSL). A solenidade será realizada 
na sala das sessões com transmissão online por meio do site 
www.cml.pr.gov.br.  
 
Segunda-feira, 18 de setembro 
19 horas - A Comissão de Justiça, Legislação e Redação coordena audiência 
pública para discussão do projeto de lei nº 191/2017, de autoria do Executivo, 
que aprova a Planta de Valores de terrenos e preços básicos por metro 
quadrado de construção, para efeito de cobrança do Imposto Predial e 
Territorial Urbano (IPTU). A audiência pública será realizada na Sala de 
Sessões com transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br.  
 
Segunda-feira, 25 de setembro 
19 horas – As comissões de Finanças e Orçamento; de Administração, 
Serviços Públicos e Fiscalização; de Política Urbana e Meio Ambiente; e de 
Educação, Cultura e Desporto coordenam audiência pública para debater o 
projeto de lei nº 108/2017, de autoria do Executivo, que institui no Município o 
Programa de Transporte Escolar gratuito para estudantes de baixa renda, que 
não têm condições de pagar pelo transporte urbano. A audiência pública será 



realizada na Sala de 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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