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3ª FEIRA – 03/10/2017 
 
Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (3/10): 
 
17 horas – O advogado Fernando Moraes Xavier da Silva, presidente da 
Comissão dos Direitos dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)/ 
Londrina participa da sessão desta tarde para falar sobre os direitos dos 
animais. O convite foi feito pela vereadora Daniele Ziober (PPS) por meio do 
requerimento nº 179/2017. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Reduz a distância mínima entre bares e estabelecimentos de ensino (PL 
nº 101/2017) – Iniciativa do Executivo, o projeto altera a Lei nº 11.468/2011 
(Código de Posturas do Município), reduzindo de 300 metros para 100 metros o 
distanciamento mínimo entre estabelecimentos que comercializam bebidas 
alcoólicas ou exploram atividades de jogos eletrônicos, de bilhar e 
assemelhados e os estabelecimentos de ensino. Atualmente este 
distanciamento é exigido em relação a centros de educação infantil, escolas de 
ensino fundamental, médio ou superior e bibliotecas públicas.  
 
Além de reduzir a distância, o projeto de lei exclui as instituições de ensino 
superior, as instituições de cursos preparatórios e as bibliotecas públicas da 
exigência, e cria, para as demais, uma nova forma de medir este 
distanciamento obrigatório, por meio de um traçado em circunferência. 
Portanto, de acordo com a metodologia proposta, o cálculo será feito pelo raio 
de 100 metros, a partir do centro geométrico definido pelo terreno da instituição 
de ensino.  
 
Outra alteração no Código de Posturas prevista pelo projeto de lei 101/2017 dá 
aos centros de educação infantil e aos estabelecimentos de ensino a 
prerrogativa de avaliarem a conveniência da implantação do empreendimento 
quando estiverem a menos de 100 metros dos estabelecimentos que 
comercializam bebidas ou exploram jogos. O Núcleo Regional de Educação e a 
Secretaria Municipal de Educação deverão ser consultados e concordarem 
com a instalação da escola no local. 
 
O projeto, proposto pela Comissão Permanente de Revisão e 
Desburocratização dos Processos e Procedimentos Administrativos do 
Município de Londrina – Agiliza Londrina, começou a tramitar no Legislativo no 
mês de maio. Por solicitação da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto, por meio de parecer prévio, a 
Secretaria Municipal de Educação, a Associação Brasileira de Bares e 



Restaurantes (Abrasel) e o Sindicato dos Contabilistas de Londrina e Região 
(Sincolon).  
 
O Núcleo Regional de Educação (NRE) informou que irá aguardar os melhores 
julgamentos e o Conselho Municipal de Educação de Londrina (CMEL) sugeriu 
a inclusão de um artigo no projeto para atender o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Já o Colegiado dos Conselhos Tutelares e o Conselho 
Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas (COMAD) manifestaram-
se contrariamente à alteração da distância mínima entre bares e escolas.  
 
No dia 3 de julho a Comissão de Justiça, Legislação e Redação coordenou 
audiência pública para debater a proposta. Acolhendo parecer jurídico, a 
Comissão de Justiça manifestou-se favoravelmente à tramitação da matéria. 
Por meio de Nota Pública, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social 
(CACS – Fundeb) apresentou posicionamento contrário à proposta do 
Executivo. Extemporaneamente o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA), manifestou-se contrariamente à tramitação do 
projeto.  
 
O vereador Jairo Tamura (PR) apresentou cinco emendas ao projeto. A 
emenda nº 1 revoga o parágrafo 3º do artigo 8º do Código de Posturas, que 
determina que não se aplicam as restrições de distanciamento nos casos em 
que os referidos estabelecimentos funcionarem em horários distintos aos de 
funcionamento das escolas. A emenda nº 2 altera o parágrafo 1º do artigo 8º 
para prever que também os moradores que habitam em um raio de 100 metros 
de distância dos estabelecimentos de ensino tenham a prerrogativa de avaliar a 
conveniência da implantação e de funcionamento deste tipo de 
empreendimento. Já a emenda nº 3 acresce ao parágrafo 5º do mesmo artigo 
que apenas terão direito a manter o Alvará de Licença e Funcionamento os 
estabelecimentos que não possuírem registro de reclamação quanto a 
disciplina, higiene, moralidade e sossego público relacionada aos 
frequentadores dos estabelecimentos existentes no raio de 100 metros. A 
emenda nº 4, por sua vez, estabelece que os bares, restaurantes e casas de 
jogos terão os alvarás cassados em caso de notificação do Poder Público 
devido a reclamações de moradores e de instituições de ensino no que se 
refere a perturbação ao sossego público, limpeza urbana e segurança. Por fim, 
a emenda nº 5 altera a redação do artigo 12 para proibir a comercialização de 
bebidas alcoólicas pelas lojas de conveniência situadas nos postos de 
combustíveis. 
 
Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação votou contrariamente às cinco emendas. As comissões de Educação, 
Cultura e Desporto; de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do 
Adolescente e da Juventude; e de Política Urbana e Meio Ambiente votaram 
contrariamente ao projeto, com voto em separado do vereador Professor Rony 
(PTB). Quorum: 13 votos favoráveis. 
 
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Orçamento do Município para 2018 (PL nº 214/2017) - Os vereadores e 
vereadora votam nesta tarde o requerimento da Comissão de Finanças e 



Orçamento e demais comissões permanentes indicando a necessidade  de 
realização de audiência pública para debater o projeto de lei nº 214/2017, de 
iniciativa do Executivo, com a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA), 
estimando a receita e fixando a despesa do Município para o exercício 
financeiro de 2018. De acordo com a matéria, o Orçamento Geral do Município 
foi definido em R$ 2,103 bilhão, ou seja, 18,21% acima do previsto para 2017. 
De acordo com a proposta, porém, o Executivo prevê ampliar a arrecadação 
em 2018 em R$ 324 milhões. O projeto traz ainda o orçamento fiscal; o 
Orçamento de Investimento (composto pelas empresas em que o Município 
detém a maioria do capital, como a Sercomtel, a Cohab-Ld e a Companhia 
Municipal de Trânsito e Urbanização - CMTU); e o orçamento da Seguridade 
Social. A Comissão de Finanças e Orçamento acolheu o parecer técnico da 
Controladoria da Câmara e manifestou-se favoravelmente ao projeto, indicando 
a realização de audiência pública, voto que foi acompanhado pelas demais 
comissões permanentes. Quorum: 10 votos. 
 
PRAZO PARA EMENDAS 
Cria possibilidade de permuta para investimentos em cemitérios 
municipais (PL 110/2017) – 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 110/2017, de sua autoria, juntamente com o 
Felipe Prochet (PSD). Tramitando na forma do substitutivo nº 1, a matéria 
propõe a inclusão de parágrafo único ao inciso VI do artigo 352 do Código de 
Posturas do Município (lei nº 11.468/2011) para estabelecer a possibilidade de 
converter a obrigação dos cemitérios particulares de destinar pelo menos 10% 
do total de sepulturas e jazigos a indigentes prevista no Código de Posturas  
em investimentos equivalentes nos cemitérios municipais, como a construção 
de capelas e ampliações. De acordo com os autores, o cumprimento da regra 
vigente tem sido dificultado por dúvidas como a forma de realização dos 
sepultamentos, visto que nem sempre os cemitérios particulares seguem o 
modelo dos cemitérios municipais, e a responsabilidade pela realização do 
sepultamento, entre outras. 
 
Os autores apresentaram o substitutivo nº 1, que acrescenta os parágrafos 3º e 
4º ao artigo 352 do Código, e não mais parágrafo único. Além de prever a 
possibilidade de permuta, o texto estabelece que, caso não haja mais 
necessidade de novas construções ou reformas nos cemitérios públicos, a 
Prefeitura poderá indicar outras obras a serem executadas como os valores da 
contrapartida. A Comissão de Justiça acolheu parecer jurídico e emitiu parecer 
prévio encaminhando a matéria para análise da Administração dos Cemitérios 
e Serviços Funerários de Londrina (Acesf), que informou a existência de uma 
comissão que estuda alterações no Código de Posturas para correção de 
eventuais distorções. As comissões de Justiça; de Política Urbana e Meio 
Ambiente e de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização não acolheram 
os pareceres técnicos e votaram favoravelmente ao projeto, na forma do 
substitutivo nº 1.  
 
REDAÇÃO FINAL 
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 e 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, sem custos à 
Administração Pública. O projeto foi aprovado na forma do substitutivo nº 2, 
apresentado pelo autor, com ajustes no texto para atender sugestões dos 
demais vereadores e garantir que a proposta não entrará em conflito com a Lei 
da Cidade Limpa, e com a emenda modificativa nº 1, da Comissão de Justiça, 
para tornar mais clara a redação do artigo 6º do texto do projeto. Quorum: 
maioria simples. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Autoriza a implantação do Botão de Pânico nas escolas municipais (PL nº 
128/2017) – Iniciativa do vereador Filipe Barros (PRB) o projeto que autoriza o 
Município a implantar nas escolas da rede municipal de ensino o dispositivo de 
segurança conhecido como Botão de Pânico. De acordo com a proposta, o 
equipamento só deverá ser utilizado pela diretoria da unidade escolar em caso 
de perigo iminente, e o objetivo da iniciativa é proporcionar segurança 
preventiva nas escolas, além de facilitar os trabalhos da Guarda Municipal. A 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação não acolheu o parecer da 
assessoria jurídica e emitiu parecer prévio encaminhando a matéria para 
análise da Secretaria Municipal de Educação, que manifestou-se 
favoravelmente à proposta, assim como a Secretaria Municipal de Defesa 
Social. A Comissão de Justiça não acolheu o parecer da assessoria jurídica e 
manifestou-se favoravelmente à tramitação do projeto, com voto em separado 
do vereador Amauri Cardoso (PSDB). As comissões de Educação, Cultura e 
Desporto e de Segurança Pública acolheram os pareceres técnicos e votaram 
favoravelmente ao projeto. Quorum: 10 votos. 
 
Autoriza a concessão de área no prédio da Prefeitura para cafeteria (PL nº 
175/2017) – Iniciativa do Executivo, o projeto autoriza a outorga de área 
localizada no piso térreo do Centro Administrativo da Prefeitura, em concessão 
onerosa de uso exclusivo de imóvel público, para a instalação de uma 
cafeteria. O espaço mede 31,44 metros quadrados e a concessão será feita por 
meio de licitação na modalidade de concorrência. De acordo com o projeto, 
mais de 700 servidores que trabalham no Centro Administrativo e cerca de mil 
transeuntes diários poderão ser beneficiados com o espaço para pequenas 
refeições. As comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Finanças e 
Orçamento e de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização acolheram os 
pareceres técnicos e votaram favoravelmente ao projeto. Quorum: 13 votos.  
 
Abre Crédito Adicional Especial junto à Acesf (PL nº 176/2017) – Iniciativa 
do Executivo, o projeto autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no 
valor de até R$ 150.000,00 junto à Administração dos Cemitérios e Serviços 
Funerários de Londrina (Acesf) para participação no Consórcio Público 
Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná 
(Cindepar). A proposta tem por objetivo viabilizar obras de recape asfáltico, 
pavimentação e participação nas locações de equipamentos nos 13 cemitérios 
municipais (cinco urbanos e oito distritais). Para a abertura do crédito, a Acesf 



deverá utilizar parte do superávit de recursos próprios e recursos oriundos das 
taxas de prestação de serviços do próprio órgão. As comissões de Justiça, 
Legislação e Redação e de Finanças e Orçamento acolheram pareceres 
técnicos e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: 10 votos.  
 
PARECER PRÉVIO 
Institui a publicação no Jornal Oficial e no site da Prefeitura do 
cronograma de obras de pavimentação (PL nº 177/2017) – Os vereadores e 
vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio da Comissão de 
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização ao projeto de lei nº 177/2017, 
de autoria do vereador Filipe Barros (PRB), que prevê a publicação mensal no 
Jornal Oficial e no site da Prefeitura do cronograma das obras de pavimentação 
executadas pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação. De acordo 
com o projeto, na publicação também deverá constar o custo total dos serviços 
e o nome do responsável pela fiscalização. O autor justifica que a proposta visa 
maior transparência das ações do Executivo, oportunizando também a 
fiscalização por parte da comunidade, que poderá se manifestar caso o 
cronograma não esteja sendo cumprido. A Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação não acolheu o parecer da assessoria jurídica e votou favoravelmente 
à tramitação do projeto. A Comissão de Administração, Serviços Públicos e 
Fiscalização emitiu voto prévio solicitando a manifestação do Executivo. 
Quorum para aprovação do parecer prévio: 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.  
 
Regularidade dos pagamentos à Sercomtel Iluminação (PI 217/201) – O 
vereador Felipe Prochet (PSD) solicita do Executivo informações sobre a 
regularidade dos pagamentos realizados pela Prefeitura à Sercomtel 
Iluminação e em, caso de atraso, quais o setor responsável pela aplicação de 
multa.  
 
Correção de zoneamento via administrativa (PI 218/2017) – O vereador 
Felipe Prochet (PSD) solicita informações sobre lotes que margeiam as duas 
faces do Lago Igapó I, inclusive do Iate Clube, e requer esclarecimentos do 
Executivo sobre a possibilidade de correção de zoneamento por meio 
administrativo.   
 
AGENDA  
Quarta-feira, 4/6:  
10 horas - O vereador Roberto Fú (PDT) coordena reunião pública para 
debater o despejo irregular de lixo que provoca a formação dos “lixões” nas 
diferentes regiões da cidade. Além de representantes da atual Administração 
Municipal foram convidados dirigentes de órgãos estaduais, organizações 
ambientais e entidades da sociedade civil. A reunião é aberta à participação da 
comunidade e será realizada na sala de sessões da Câmara de Vereadores.   



 
20 horas – Sessão solene para entrega da Medalha Ouro Verde ao Colégio 
PGD por iniciativa do vereador Amauri Cardoso (PSDB). A cerimônia será 
realizada na sala de sessões do Legislativo, com transmissão online por meio 
do site www.cml.pr.gov.br.  
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