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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (6): 

 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECER 
Altera a lei que criou o fundo Municipal da Cultura e o Promic (PL nº 
255/2017) - Os vereadores e vereadora votam nesta tarde pedido de 
prorrogação de prazo solicitado pelo Conselho Municipal de Política Cultural de 
Londrina para análise do projeto de lei nº 255/2017, de autoria do vereador 
Filipe Barros (PRB), que acrescenta o artigo 22-A à lei nº 8.984/2002, que criou 
o Fundo Municipal da Cultura e o Programa Municipal de Incentivo à Cultura 
(Promic).  
 
De acordo com a proposta, os projetos beneficiados deverão indicar, em local 
visível e de fácil acesso, a faixa etária do público, proibindo a entrada de 
menores de 18 anos a espetáculos que contenham cenas de nudez. O projeto 
também proíbe a concessão de incentivos a artistas, organizadores, 
proponentes e curadores que tenham sofrido sentença condenatória por órgão 
colegiado por terem cometido infrações previstas no Código Penal (decreto-lei 
nº 2.848/1940 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (lei nº 8.069/1990).  
 
Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça emitiu 
parecer prévio solicitando o envio da matéria para análise e manifestação da 
Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Política Cultural, 
Conselhos Tutelares de Londrina e Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. 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.  
 
Espaços públicos na zona Oeste (PI nº 5/2018): O vereador Eduardo 
Tominaga (DEM) solicita informações sobre a existência de espaços públicos 
nos bairros de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) do jardim 
Alvorada, na zona Oeste, e quais deles estão sendo utilizados, bem como o 
órgão responsável por estes espaços. 
 
Ainda na sessão desta tarde o vereador João Martins (PSL) apresenta 
outros quatro pedidos de informação ao Executivo sobre os seguintes 



assuntos: as providências que vêm sendo tomadas para solucionar a falta de 
médicos na rede municipal de saúde, entre elas se houve a realização de 
concursos nos últimos 16 anos e quantos dos profissionais contratados 
permanecem no serviço (PI nº 6/2018); a propriedade do Parque Ecológico 
Doutor Daisaku Ikeda, na zona Sul da cidade, e se existe projeto para sua 
utilização pelo Município (PI nº 7/2018); as áreas previstas para atendimento 
pelo Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do 
Estado do Paraná – Cindepar (PI nº 8/2018); e quais providências foram 
tomadas em relação a relatório apresentado em outubro do ano passado, 
mostrando as condições da Unidade Básica de Saúde do Conjunto Maria 
Cecília (PI nº 9/2018).  
 
AGENDA  
Quarta-feira, 7/2 
20 horas – Sessão solene de entrega do Título de Cidadão Honorário ao 
empresário Walter Toshio Saito, por iniciativa do vereador Jairo Tamura (PR). 
A cerimônia será realizada na sala de sessões do Legislativo, com transmissão 
online por meio do site www.cml.pr.gov.br 
 
FALE COM OS VEREADORES E VEREADORA  
 
Ailton Nantes (PP) 3374-1380 ailtonnantes@cml.pr.gov.br 

Amauri Cardoso (PSDB) 3374-1378 amauricardoso@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 (sem 
partido) 

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  

José Roque Neto (PR) 3374-1385 joseroqueneto@cml.pr.gov.br 

Junior Santos Rosa (PSD) 3374-1383 juniorsantosrosa@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  

Roberto Fú (PDT) 3374-1376 robertofu@cml.pr.gov.br  

Tio Douglas (PTB) 3374-1380 tiodouglas@cml.pr.gov.br 

Valdir dos Metalúrgicos  33-741382 valdirdesouza@cml.pr.gov.br 

Vilson Bittencourt (PSB) 3374-1379 vilsonbittencourt@cml.pr.gov.br  



 
EXPEDIENTE  
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da 
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MESA EXECUTIVA 2018 
Ailton Nantes (presidente em exercício), Filipe Barros (1º secretário); 
Eduardo Tominaga (2º secretário) e João Martins (3º secretário) 
 
Coordenação Ana Paula Rodrigues Pinto MTB 2277PR Redação Silvana Leão MTB 2502PR 
Fotografia DP Torrecillas Fotojornalismo  Fones (43) 3374-1326 e 3374-1327 

 
 


