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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (19): 
 
17 horas – O empresário Douglas Trindade e o arquiteto Renato Lincoln, 
organizadores da 2ª edição da Mostra de Arquitetura e Interiores (MAI), 
participam da sessão desta quinta-feira para falarem sobre o evento, que 
acontece de 31 de outubro a 27 de novembro em Londrina. A MAI será 
realizada em uma residência de 1,1 mil metros quadrados às margens do Lago 
Igapó, reunindo dezenas de empresas locais e nacionais. O convite foi feito 
pelo vereador Mario Takhashi (PV) por meio do requerimento nº 335/2017. 
 
SEGUNDA 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. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas. Quorum: 10 votos. 
 
Autoriza a implantação no Município do Programa Mais Saúde (PL nº 
155/2017) – De autoria dos vereadores Jamil Janene (PP), João Martins (PSL), 
Felipe Prochet (PSD), Filipe Barros (PRB), Ailton Nantes (PP), Guilherme 
Belinati (PP), Péricles Deliberador (PSC), Eduardo Tominaga (DEM) e Estevão 
da Zona Sul (Podemos), o projeto autoriza o Município a implantar o Programa 
Mais Saúde, que tem por objetivo possibilitar convênios para que sejam 
disponibilizados recursos humanos na área médica para as Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e para as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), além de 
contratação de médicos e/ou entidades hospitalares. A proposta tem por 
objetivo melhorar e fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em 



saúde e diminuir a demanda excessiva e espera prolongada dos usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS) para realização de cirurgias eletivas. As 
comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Finanças e Orçamento e de 
Seguridade Social não acolheram os pareceres técnicos e manifestaram-se 
favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas. Quorum: 10 votos. 
 
Inclui no calendário oficial o Dia do Ciclista (PL nº 158/2017) – De autoria 
dos vereadores Felipe Prochet (PSD) e Junior Santos Rosa (PSD), o projeto 
institui no calendário de Comemorações Oficiais do Município o Dia do Ciclista, 
a ser celebrado anualmente no dia 19 de agosto. Entre os objetivos do projeto 
estão a difusão do uso da bicicleta para a atividade física e como meio de 
transporte; a busca por soluções que viabilizem a implantação de vias 
exclusivas para ciclistas, melhorando assim o trânsito urbano; e a promoção do 
respeito mútuo entre ciclistas, motoristas e pedestres. As comissões de Justiça, 
Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se 
favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas. Quorum: maioria simples. 
 
Inclui no calendário oficial o Dia dos Animais e a Semana de Defesa, 
Adoção, Proteção e Bem Estar Animal (PL nº 167/2017) – De autoria da 
vereadora Daniele Ziober (PPS) o projeto institui no calendário de 
Comemorações Oficiais do Município o Dia dos Animais, que será 
comemorado anualmente no dia 4 de outubro, e a Semana de Defesa, Adoção, 
Proteção e Bem Estar Animal, a ser comemorada na primeira semana de 
outubro. De acordo com o projeto, a Prefeitura, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal 
do Ambiente e Secretaria Municipal de Governo, poderá estabelecer parcerias 
com empresas e organizações privadas para a realização de atividades 
referentes à data. O objetivo, segundo a autora, é fortalecer as ações de 
ONGs, grupos de proteção e protetores independentes, em benefício dos 
animais abandonados e vítimas de maus-tratos na cidade. Ainda de acordo 
com a proposta, no dia 4 de outubro já é comemorado o Dia Internacional dos 
Animais. As comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Seguridade 
Social e de Educação, Cultura e Desporto acolheram os pareceres técnicos e 
manifestaram-se favoravelmente à matéria. Vencido o prazo regimental, não 
houve apresentação de emendas. Quorum: maioria simples. 
 
Torna obrigatória a execução e o canto do Hino a Londrina em 
solenidades oficiais (PL nº 168/2017) – De autoria do vereador Jairo Tamura 
(PR), o projeto institui a obrigatoriedade da execução e canto do Hino a 
Londrina em solenidades oficiais do Município, visando estimular o 
municipalismo nos cidadãos londrinenses. A Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação acolheu o parecer da assessoria jurídica e votou favoravelmente ao 
projeto, apresentando o substitutivo nº 1, que dá nova redação ao artigo 15 da 
lei nº 508/1959, que regulamenta a criação da Bandeira e do Brasão de Armas 
do Município e Hino a Londrina, para tornar obrigatória a execução do hino nas 
solenidades oficiais. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto acolheu o 
parecer técnico de manifestou-se favoravelmente ao projeto com o substitutivo 
nº 1. A matéria foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo. 



Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas. 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. Vencido o prazo 
regimental, não houve apresentação de emendas. 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. Vencido o prazo 
regimental, não houve apresentação de emendas. Quorum: 10 votos.  
 
DISCUSSÃO ÚNICA  
Denomina Praça Gabriela Martins Mariano área pública no Conjunto Farid 
Libos (PL nº 210/2017) – De autoria do vereador Péricles Deliberador (PSC), o 
projeto denomina Praça Gabriela Martins Mariano área pública localizada na 
confluência das ruas Doutor Orlando Vicentini, Doutor Gervásio Mourão 
Moralez e Inês Sanches Mendes, situadas no Conjunto Habitacional Farid 
Libos (zona Norte). A homenageada nasceu em Monte Belo (MG), em junho de 
1938, e veio para o Paraná em 1950, fixando-se com a família na área rural de 
Centenário do Sul. Após a morte do marido, nos anos 1960, mudou-se para 
Londrina, onde criou fortes laços de amizade e dedicou-se a diversas 
atividades comunitárias. Faleceu aos 77 anos, em agosto de 2015. Acolhendo 
pareceres das assessorias jurídica e técnico-legislativa, as comissões de 
Justiça, Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria simples. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECER 
Exime de multas por inadimplência o responsável técnico da obra (PL nº 
198/2017) - Os vereadores e vereadora também votam nesta tarde pedido de 
prorrogação de prazo solicitado pela Secretaria Municipal de Governo para 
análise, pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), do 



projeto de lei nº 198/2017, de autoria do vereador Professor Rony (PTB), que 
altera a redação do parágrafo único do artigo 211 do Código de Obras e 
Edificações do Município (lei nº 11.381/2011). Com a mudança, a multa 
resultante de inadimplência de tributos deixará de ser aplicada solidariamente 
ao responsável técnico. O autor justifica que os profissionais são contratados 
para prestarem serviços de engenharia e arquitetura e muitas vezes são 
obrigados a assumir dívidas que são de exclusiva responsabilidade do 
proprietário do terreno. Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a Comissão 
de Justiça emitiu parecer prévio solicitando a análise e manifestação da 
Secretaria Municipal de Obras e do Clube de Engenharia e Arquitetura de 
Londrina (Ceal). Vencido o prazo regimental, não houve manifestação do Ceal. 
Quorum: maioria simples. 
  
ADMISSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO  
Na tarde desta quinta-feira os vereadores decidem em discussão única se 
admitem a tramitação de dois projetos de lei.  
 
O primeiro projeto, de autoria do vereador Ailton Nantes (PP), altera as leis 
que tratam do Uso e Ocupação do Solo ( Lei nº 12.236/2015) e do Sistema 
Viário do Município (Lei nº 12.237/2015), ambas integrantes do Plano Diretor 
Participativo do Município de Londrina, para incluir os lotes frontais à rua 
Cláudio Faissal, localizada no Residencial Vila Romana (zona Leste), em Zona 
Comercial Seis (ZC-6). Atualmente esta rua está classificada como via local e 
os lotes como Zona Residencial Três (ZR-3).  
 
A segunda proposta, de autoria do vereador Amauri Cardoso (PSDB), altera 
a redação da lei nº  4.928/1992 (Estatuto do Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos Civis do Município) para regulamentar o afastamento do 
trabalho das servidoras em situação de violência doméstica familiar. 
 
De acordo como artigo 29, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município (LOM), 
os projetos de lei referentes a Códigos, Estatutos, Planos e de Emenda à LOM 
devem ser encaminhados à Câmara Municipal de Londrina no mínimo 90 dias 
antes dos seus períodos de recesso, caso contrário somente serão admitidos 
para tramitação mediante a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara, ou 
seja, com o voto favorável de 13 vereadores. O recesso parlamentar será no 
período de 21 de dezembro de 2017 a 31 de janeiro de 2018. 
 
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.  
 
Cadastro de alunos com Síndrome do Espectro Autista (PI nº 224/2017) – 
O vereador Jairo Tamura (PR) solicita que o prefeito encaminhe à Câmara de 
Vereadores o cadastro de todos os alunos com Síndrome do Espectro Autista 
matriculados na rede municipal de ensino. 
 



Investimento do ICMS Ecológico (PI nº 225/2017) – O vereador Jairo Tamura 
(PR) requer a planilha contendo o valor recebido e como estão sendo utilizados 
os recursos recebidos por meio do repasse de verbas do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Ecológico no ano de 2016. 
 
Utilização de prédio de UBS (PI nº 226/2017) – O vereador Vilson Bittencourt 
(PSB) deseja saber se a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque das 
Indústrias Leves está desativada, se o município desenvolve alguma atividade 
no prédio e se há possibilidade de utilização pela Central de Apoio e 
Recuperação de Vidas. 
 
Alteração em lei para transferência de jazigos (PI nº 227/2017) – O 
vereador Roberto Fú (PDT) questiona se, diante das reclamações dos 
munícipes sobre as dificuldades na transferência de jazigos, existem estudos 
para alterar a lei nº 2.837/1977, que criou a Administração dos Cemitérios e 
Serviços Funerários de Londrina (Acesf).  
 
AGENDA 
Sexta-feira, 20 de outubro 
20 horas – Sessão solene para entrega do título de Cidadão Honorário de 
Londrina ao economista e produtor rural Brazílio de Araújo Neto, por iniciativa 
do vereador Felipe Prochet (PSD). A solenidade será realizada na sala de 
sessões, com transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br. 
 
Quarta-feira, 25 de outubro 
19 horas – A Comissão de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do 
Adolescente e da Juventude coordena audiência pública para discutir o tema 
“Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – Políticas Públicas 
de Enfrentamento”. O debate será realizado 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 
(PODEMOS) 

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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