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3ª FEIRA – 05/12/2017 
 

 
Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (5): 
 
17 horas – O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e 
Região (Sincoval), Roberto Martins, e diretores da entidade participam da 
sessão desta tarde para falarem sobre as ações desenvolvidas pela atual 
gestão. O convite foi feito pelo vereador Junior Santos Rosa (PSD) por meio do 
requerimento nº 410/2017. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Reduz a distância mínima entre bares e estabelecimentos de ensino (PL 
nº 101/2017) – Iniciativa do Executivo, o projeto original e o substitutivo nº 1 
apresentado pelo autor alteram a Lei nº 11.468/2011 (Código de Posturas do 
Município) que define regras para o distanciamento mínimo entre escolas e 
estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas ou exploram atividades 
de jogos eletrônicos, de bilhar e assemelhados.  
 
Durante reunião pública nesta segunda-feira (4) a proposta, na forma do 
substitutivo nº 1, mais uma vez gerou polêmica e, a pedido do líder do 
Executivo, vereador Péricles Deliberador (PSC), não houve deliberação da 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Na sessão desta tarde o 
presidente da Mesa Executiva, vereador Mario Takahashi (PV) deverá receber 
o requerimento de retirada de pauta do projeto por tempo indeterminado. 
 
REDAÇÃO FINAL 
Institui a Política Municipal e o Programa Municipal de Agricultura Urbana 
(PL nº 131/2017) – De autoria 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.  
 
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. 



 
Após a aprovação em primeiro turno, a Comissão de Desenvolvimento 
Econômico coordenou audiência pública sobre o tema no dia 18 de outubro. 
Acolhendo as sugestões propostas na audiência, o vereador Amauri Cardoso 
apresentou cinco emendas ao projeto, que alteram a redação de incisos dos 
artigos 6º, 11º e 19º. A matéria foi aprovada em segunda discussão com todas 
as emendas. Quorum: 10 votos. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Autoriza a doação de área ao Centro de Ensino Superior de Maringá – 
Cesumar (PL nº 132/2017) – De autoria do Executivo, o projeto propõe a 
doação de área de 16.195,05 metros quadrados na Vila Santa Terezinha (zona 
Leste) ao Centro de Ensino Superior de Maringá (Cesumar), com o objetivo de 
permitir a ampliação do campus desta instituição. A área foi avaliada em R$ 5 
milhões pela Comissão Permanente de Avaliação de Bens da Prefeitura de 
Londrina.  
 
O projeto define ainda diretrizes urbanísticas para implantação do novo 
empreendimento e altera o zoneamento de lotes naquela região da cidade. A 
proposta estabelece também contrapartidas à donatária como a realização de 
ações sociais e esportivas em benefício da população circunvizinha; a 
realização de obras de infraestrutura e recuperação da malha asfáltica do 
município no valor de R$ 3.100.000,00; e recuperação ambiental do fundo de 
vale. A matéria recebeu parecer favorável do Conselho Municipal da Cidade 
(CMC).  
 
Por solicitação da Comissão de Justiça, foi realizada audiência pública para 
debater a proposta no dia 1º de setembro. Também a Comissão de Justiça, 
com base nos apontamentos feitos pela Assessoria Jurídica do Legislativo, 
emitiu parecer prévio solicitando o envio da matéria ao Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Londrina (IPPUL) para análise e manifestação. O 
IPPUL apresentou a diretriz de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) com as 
medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser cumpridas pelo 
empreendedor. O projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de 
Justiça, Legislação e Redação; de Política Urbana e Meio Ambiente; e de 
Finanças e Orçamento. A matéria foi aprovada em primeiro turno no último dia 
30 em regime de urgência. Quorum: maioria simples.  
 
Institui concurso de premiação para pagamento em dia do IPTU (PL nº 
195/2017) – De autoria do Executivo, o projeto institui no Município o concurso 
de premiação para os contribuintes que pagarem em dia o Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), denominado “IPTU de 
Londrina dá Prêmios”. De acordo com a proposta, os prêmios poderão ser em 
dinheiro ou veículos automotores, totalizando R$ 500 mil no ano, e os sorteios 
para a premiação acontecerão durante o exercício fiscal, aos sábados, por 
meio do resultado da loteria federal. O contribuinte com débito parcelado 
poderá participar do sorteio e receber o respectivo prêmio, desde que 
comprove estar rigorosamente em dia com o pagamento das parcelas vencidas 
e em dia com o imposto do ano em curso. Na Justificativa do projeto, o autor 
informa que trata-se de uma forma de prestigiar o contribuinte com situação 



fiscal regular e que espera, com isso, que outros contribuintes regularizem sua 
situação junto ao Município. De acordo com as projeções do Executivo, as 
despesas com a premiação serão compensadas com o crescimento da 
arrecadação do IPTU resultante da aprovação do projeto que atualiza a Planta 
Genérica de Valores. 
 
Acolhendo o parecer jurídico, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
votou favoravelmente à matéria, apresentando a emenda nº 1 para corrigir a 
redação do inciso III do parágrafo 2º do artigo 5º. Por recomendação da 
Controladoria do Legislativo, a Comissão de Finanças e Orçamento emitiu 
parecer prévio encaminhado o projeto ao Executivo para esclarecimentos 
referentes à Lei de Responsabilidade Fiscal, entre eles a estimativa de impacto 
orçamentário-financeiro do projeto. O secretário municipal de Fazenda e de 
Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Edson de Souza, informou que a 
proposta conta com dotações próprias previstas nos projetos de lei do Plano 
Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), e que para os exercícios subsequentes serão 
alocados recursos na elaboração do Orçamento. Acolhendo parecer técnico, a 
Comissão de Finanças manifestou-se favoravelmente ao projeto. Quorum: 13 
votos. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Institui o Dia da Festa da Padroeira no Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida (PL nº 231/2017) – De autoria do vereador Jairo Tamura (PR), o 
projeto institui no calendário oficial do Município o Dia da Festa da Padroeira no 
Santuário de Nossa Senhora Aparecida na Vila Nova (área central), a ser 
comemorado anualmente no dia 12 de outubro. Na justificativa do projeto o 
autor lembra que o Santuário, inaugurado em 1940, consolidou-se como um 
ponto de peregrinação e demonstração de fé. As comissões de Justiça, 
Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto acolheram os 
pareceres técnicos e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: 
maioria simples.  
 
Isenta de tributos municipais imóveis cedidos à Administração Direta e 
Indireta (PL nº 253/2017) – Iniciativa do Executivo, o projeto altera artigo da lei 
nº 9.679/2004 para isentar de tributos municipais os imóveis de propriedade da 
Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld) cedidos a título não oneroso 
à Administração Direta e Indireta. Atualmente encontram-se isentos dos 
tributos apenas os imóveis pertencentes à Cohab-Ld que estão em sua posse. 
Tratam-se de imóveis cedidos às secretarias municipais de Educação, de 
Assistência Social, de Saúde, do Ambiente, do Trabalho, de Agricultura e 
Abastecimento, à Fundação de Esportes, e à Administração dos Cemitérios e 
Serviços Funerários de Londrina (Acesf). O Executivo informa que não haverá 
impacto financeiro, pois por um lado o Município passará a isentar a Cohab dos 
tributos e de outro a Companhia não recebe e nem receberá pela locação dos 
espaços cedidos. Acolhendo parecer jurídico, a Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação votou favoravelmente ao projeto. Da mesma forma, a 
Comissão de Finanças e Orçamento acolheu parecer da Controladoria do 
Legislativo e emitiu voto favorável à matéria. Quorum: 13 votos. 
 



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.  
 
Prescrição de créditos tributários (PI nº 265/2017) – O vereador Filipe 
Barros (PRB) deseja saber se houve prescrição ou decadência de créditos 
tributários no período de 2014 a 2017 e, em caso positivo, quais os motivos 
que levaram a isso, entre outras informações. 
 
Licença sanitária para os serviços de saúde (PI nº 266/2017) – O vereador 
João Martins (PSL) solicita informações sobre a licença sanitária das Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), dos 
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), da Maternidade 
Municipal, do Pronto Atendimento Infantil (PAI) e do Centro de Especialidades 
Odontológicas (CEO).  
 
AGENDA 
Sexta-feira, 8/12 
14 horas – A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, por iniciativa do 
vereador Professor Rony (PTB) promoverá reunião pública para debater a falta 
de segurança enfrentada pela comunidade universitária nos campi e entorno 
das instituições de ensino superior. A reunião será realizada na sala de 
sessões com transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br.  
 
Segunda-feira, 11/12  
19 horas – A Comissão de Seguridade Social coordena audiência pública com 
o tema “Saúde Pública Municipal - Atendimento oferecido à população”. A 
audiência pública será realizada na sala de sessões com transmissão online 

por meio do site www.cml.pr.gov.br.  
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