
 

 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - 17ª LEGISLATURA  - ANO 8 - Nº. 606 

5ª FEIRA – 08/02/2018 

 
Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (8): 

 
14h30 – Apresentação do relatório final do trabalho realziado pela Comissão 
Especial de Avaliação da Situação Financeira e Contábil  da Sercomtel 
Iluminação composta pelos vereadores Amauri Cardoso (PSDB), Felipe 
Prochet (PSD) e Vilson Bittencourt (PSB).  
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Altera as regras para propostas de mudança de zoneamento (PL 208/2017) 
– Iniciativa do vereador Filipe Barros (PRB), a matéria acrescenta artigo à Lei 
de Uso e Ocupação do Solo (lei nº 12.236/2015), determinando que os projetos 
de lei de alteração e/ou mudança de zoneamento somente poderão ser 
propostos por no mínimo um terço dos vereadores ou pelo prefeito. Caso 
contrário, a Mesa Executiva deixará de recebê-los. O autor justifica que o 
quórum elevado para apresentação e aprovação de projetos de lei dá 
segurança jurídica às importantes decisões tomadas pelo poder público e 
garante à sociedade o respeito à soberania da vontade popular. Em 
atendimento ao artigo 219 do Regimento Interno da Câmara, o projeto tramita 
em regime especial. A Comissão de Justiça acolheu parecer da assessoria 
jurídica e emitiu parecer prévio solicitando o envio da matéria para análise e 
manifestação do Conselho Municipal da Cidade (CMC) e para o Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul), que manifestaram-se 
favoravelmente à iniciativa. Quorum: 13 votos. 
 
REDAÇÃO FINAL 
Cede área na zona Sul para a Mitra Arquidiocesana (PL nº 136/2017) – 
Iniciativa do Executivo, o projeto desafeta área de 1.205,96 metros quadrados 
no Parque Residencial Joaquim Toledo Piza (zona Sul) para cedê-la em 
concessão de direito real de uso à Mitra Arquidiocesana de Londrina. Na 
verdade a Mitra já tem permissão de uso desta área, concedida por meio da lei 
nº 4.132/1988, para utilização como canteiro de obras e para atividades sociais 
e assistenciais junto à comunidade da Paróquia Cristo Redentor. O projeto de 
lei visa atender à solicitação da Arquidiocese, que pretende reformar e ampliar 
o salão ali existente, transformando-o em um centro social e pastoral para 
atender pessoas de baixa renda. Quorum: maioria simples. 
 
Cede área na zona Norte para a Mitra Arquidiocesana (PL nº 137/2017) – 
Iniciativa do Executivo, o projeto desafeta área medindo 1.935,18 metros 
quadrados em sua totalidade, no parque Ouro Verde (zona Norte), para cedê-la 
em permissão de uso à Mitra Arquidiocesana de Londrina. O projeto trata de 



cinco terrenos, já cedidos à Mitra por meio da lei nº 11.098/2010, para 
construção do Centro Social e Pastoral Santo Antonio Maria Claret. Como a 
obra não chegou a ser concluída e diante da necessidade de adequação do 
projeto de construção, foi reivindicada nova permissão de uso. No local já 
funciona uma farmácia comunitária, ambulatório de acupuntura, a Pastoral da 
Terceira Idade, a Pastoral do Roupeiro e diversos cursos oferecidos à 
comunidade. Quorum: maioria simples. 
 
Cede áreas na zona Norte para a Mitra Arquidiocesana (PL nº 138/2017) – 
De autoria do Executivo, o projeto desafeta dois imóveis – um denominado 
Área de Serviço Público Local (SPL), com 3.708,27 metros quadrados, e uma 
viela com 250 metros quadrados – no jardim Maria Lúcia (zona Norte) para 
cedê-los em concessão de direito real de uso à Mitra Arquidiocesana de 
Londrina. As duas áreas, que totalizam 3.958,27 metros quadrados, foram 
cedidas à Arquidiocese por meio das leis nº 4.156/1988, nº 5.102/1992 e nº 
5.400/1993 para a construção de um complexo religioso, educacional e de 
assistência social para atendimento gratuito da população. A Mitra requer a 
cessão real de uso para regularizar junto ao setor de obras do Município as 
edificações existentes no local. Quorum: maioria simples. 
 
Institui no calendário oficial o Agosto Cinza – Mês de Prevenção e 
Combate a Incêndio (PL nº 232/2017) – De autoria do vereador Vilson 
Bittencourt (PSB), o projeto institui no calendário de Comemorações Oficiais do 
Município o Agosto Cinza – Mês de Prevenção e Combate a Incêndio, a ser 
realizado anualmente. O projeto prevê que neste mês serão realizadas 
palestras nas escolas sobre como proceder em caso de incêndio, ministradas 
por profissionais da área ou pelo Corpo de Bombeiros. Na primeira semana do 
mês também será haverá a suspensão por 30 minutos da sessão ordinária da 
Câmara Municipal para que um profissional da área discorra sobre o tema. 
Quorum: maioria simples. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Institui o “Programa Lei Maria da Penha Vai à Escola” (PL nº 115/2017) - 
Iniciativa do vereador Gerson Araújo (PSDB) o projeto institui o Programa Lei 
Maria da Penha Vai à Escola. De acordo com a proposta, será obrigatório o 
ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nos estabelecimentos da 
rede pública municipal e da rede privada, como forma de contribuir para o 
conhecimento da lei e levar à reflexão sobre o combate à violência contra a 
mulher.  
 
Por meio de parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 
manifestaram-se sobre a proposta a Secretaria Municipal da Mulher; o 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; a Secretaria Municipal de 
Assistência Social (SMAS); o Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS); a Secretaria Municipal de Educação; o Sindicato dos Profissionais das 
Escolas Particulares de Londrina e Norte do Paraná (Sinpro); o Sindicato dos 
Estabelecimentos Particulares de Ensino (Sinepe); o Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Londrina (Sindserv); a Vara Maria da Penha; a 
Comissão da Mulher Advogada da OAB; o Núcleo Maria da Pena da 
Universidade Estadual de Londrina (Numape/UEL) e o Conselho Municipal de 



Educação (CMEL). A proposta recebeu pareceres favoráveis da SMAS, CMAS, 
CMEL e Numape/UEL. 
 
O projeto foi analisado pela Comissão de Justiça, que emitiu parecer favorável 
à matéria e apresentou a emenda nº 1, permitindo à Prefeitura decidir sobre a 
viabilidade de implantação do programa, posição que também foi defendida 
nos pareceres das comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de 
Educação, Cultura e Desporto. O projeto foi aprovado em primeira discussão 
com a emenda nº 1. Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de 
emendas. Quorum: 10 votos. 
 
Semana da Conscientização e Prevenção à Diabetes (PL 236/2017) – 
Iniciativa do vereador Amauri Cardoso (PSDB), o projeto inclui no Calendário 
de Comemorações Oficiais do Município a Semana da Conscientização e 
Prevenção à Diabetes Mellitus, que deverá ser comemorada anualmente no 
mês de novembro, na semana que contenha o dia 14, Dia Mundial da Diabetes. 
Durante a semana, representantes de órgãos públicos e da sociedade civil 
poderão realizar atividades que visem informar e conscientizar a população 
sobre a doença. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação acolheu o 
parecer técnico e manifestou-se favoravelmente ao projeto, apresentando a 
emenda nº 1, que faz correção redacional no artigo 3º. As comissões de 
Seguridade Social e de Educação, Cultura e Desporto emitiram votos 
favoráveis ao projeto, com a emenda nº 1. Vencido o prazo regimental, não 
houve apresentação de emendas. Quorum: maioria simples.  
 
Utilidade pública para “I Bravissimi” (PL 239/2017) – Iniciativa do vereador 
Felipe Prochet (PSD), o projeto declara de utilidade pública a associação “ I 
Bravissimi – Associazione Culturale Italiana di Londrina”, entidade sem fins 
lucrativos, sediada em Londrina, que dedica-se ao estudo e a difusão da 
cultura italiana. O projeto recebeu pareceres favoráveis das comissões de 
Justiça, Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto. Vencido o 
prazo regimental, não houve apresentação de emendas. Quorum: maioria 
simples.  
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Publicação do cronograma de obras de pavimentação no Jornal Oficial e 
no site da Prefeitura do  (PL nº 177/2017) – De autoria do vereador Filipe 
Barros (PRB), o projeto 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 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, que informou, por meio da 
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), discordar da iniciativa. 
A SMOP argumenta que os dados de que trata o projeto são atualizados 



mensalmente por meio do Sistema Siglon e divulgados no Portal da 
Transparência do Município. A Comissão de Administração, Serviços Públicos 
e Fiscalização manifestou-se favoravelmente ao projeto. Quorum: 10 votos. 
 
Declara de utilidade pública a Associação Cultural e Social Amar Sim (PL 
nº 202/2017) – De autoria do vereador afastado vereador Professor Rony 
(PTB), o projeto declara de utilidade pública a Associação Cultural e Social 
Amar Sim, que promove ações comunitárias por meio de círculos de estudos, 
debates, conferências, exposições de caráter literário, artístico e cultural, 
bazares e distribuição de sopa, entre outras iniciativas. Entre os objetivos da 
entidade estão a defesa do acesso ao saber e a direitos relacionados a 
questões de gênero em situação de violência e abuso à mulher e ao menor. O 
título de utilidade pública é importante para que esta entidade possa atender às 
suas finalidades estatuárias, firmar convênios com o Município e manter-se 
regular perante os órgãos públicos. Acolhendo parecer técnico, a Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação manifestou-se favoravelmente ao projeto, assim 
como as comissões de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania e de 
Educação, Cultura e Desporto. Quorum: maioria simples. 
 
DISCUSSÃO ÚNICA 
Denomina Praça Cabo Moacyr de Paula Marinho área pública no jardim 
Padovani (PL nº 248/2017) – Iniciativa do vereador Vilson Bittencourt (PSB), o 
projeto denomina Praça Cabo Moacyr de Paula Marinho área pública com 
2.187 metros quadrados localizada no jardim Padovani, na zona Oeste do 
município. A área é delimitada pela rua André Buck, pela praça 01A1, pela rua 
Rubens Burani e pela Unidade Básica de Saúde do Jardim Padovani – Vista 
Bela. O homenageado, Cabo Maocyr de Paula Marinho, nasceu em Rio das 
Flores (RJ) mudou-se com a família para o Distrito de Novo Itacolomi, no 
município de Apucarana. Anos depois a família transferiu residência para 
Londrina e, ao completar 18 anos, alistou-se no Tiro de Guerra. Ao término do 
curso como atirador, o homenageado foi admitido na Polícia Militar do Estado 
do Paraná, aposentando-se após 30 anos de serviços prestados à corporação. 
Faleceu em junho de 2017, vítima de atropelamento. Acolhendo pareceres 
técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, 
Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: 
maioria simples. 
 
PARECERES PRÉVIOS 
Obriga a utilização de sacolas plásticas biodegradáveis (PL nº 200/2017) - 
Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio das 
comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de Desenvolvimento 
Econômico ao projeto de lei nº 200/2017, de autoria do vereador Amauri 
Cardoso (PSDB), que obriga a utilização de sacolas plásticas biodegradáveis, 
oxi-biodegradáveis ou compostáveis para acondicionamento de produtos e 
mercadorias nos estabelecimentos comerciais. O projeto ainda prevê que as 
sacolas distribuídas no comércio deverão ter a cor verde para materiais 
recicláveis, a cor marrom para materiais orgânicos e a cor cinza para rejeitos, e 
também conter textos explicativos sobre os diferentes tipos de resíduo, além de 
mensagem de estímulo à reciclagem e à compostagem.  



O autor lembra que o Município tem competência para legislar sobre o meio 
ambiente com a União e o Estado no limite do seu interesse local, desde que 
as regras sejam harmônicas com as normas dos demais entes federados. A 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicitou manifestação, por meio 
de parecer prévio, da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), Conselho 
Municipal do Meio Ambiente (Consemma) e Associação Paranaense de 
Supermercados (Apras). A Sema e o Consemma posicionaram-se 
contrariamente ao projeto, na forma como foi apresentado. A Comissão de 
Justiça acolheu o parecer jurídico e manifestou-se favoravelmente ao projeto, 
apresentando a emenda nº 1, que altera a redação do artigo 4º para definir que 
o valor da multa, em caso de descumprimento da lei, será estabelecido 
proporcionalmente ao porte do estabelecimento e ao número de reincidências 
nas infrações, se houver.  
 
Acolhendo parecer técnico, as comissões de Política Urbana e Meio Ambiente 
e de Desenvolvimento Econômico encaminham a matéria para análise e 
manifestação, por meio de parecer prévio, à Associação Paranaense de 
Supermercados (Apras); à Associação Comercial e Industrial de Londrina 
(Acil); ao Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (Sincoval); à 
Associação dos Supermercadistas da Região de Londrina (Assurel) e à 
Associação Londrinense de Supermercadistas (Ales). Quorum: maioria 
simples. 
 
Autoriza a implantação de sinalização de trânsito nas estradas rurais do 
Município (PL 204/2017) - Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o 
parecer prévio das comissões de Administração, Serviços Públicos e 
Fiscalização e de Desenvolvimento Econômico ao projeto de lei nº 204/2017, 
de autoria dos vereadores Felipe Prochet (PSD) e Junior Santos Rosa (PSD), 
que autoriza a Prefeitura a implantar sinalização de trânsito, com placas de 
regulamentação, advertência e indicação, em todas as estradas rurais do 
Município de Londrina.  Acolhendo análise técnica o parecer prévio solicita 
manifestação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) e da 
Secretaria Municipal de Agricultura. 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.  
 
Abandono de imóvel na zona da Oeste da cidade (PI 10/2018) – O vereador 
João Martins (PSL) solicita informações da Prefeitura sobre a propriedade de 
imóvel localizado na região Oeste da cidade (rua Ângelo Gaioto, 55) que se 
encontra totalmente abandonado. Caso o imóvel pertença ao Município, o 
vereador quer saber se está cedido ou reservado para entidades ou órgãos 
municipais e ainda se existe projeto da Administração para utilização do imóvel 
e/ou impedimento para a sua utilização.  
 
 



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 valdirdosmetalurgicos@cml.pr.gov
.br 

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