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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (10): 

 
SEGUNDA 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 que tratem 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 
quorum 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 análise 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. 
Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça votou 
favoravelmente à tramitação do projeto. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas à matéria. Quorum: 13 votos. 
 
Institui no calendário oficial a Semana de Valorização do Patrimônio 
Histórico e Cultural (PL nº 292/2017) – De autoria do vereador Estevão da 
Zona Sul (sem partido), o projeto institui no calendário de Comemorações 
Oficiais do Município a Semana de Valorização do Patrimônio Histórico e 
Cultural de Londrina, que deverá ser realizada anualmente, na segunda 
semana do mês de dezembro. Neste período serão realizadas palestras e 
oficinas em escolas e Centros de Educação Infantil (CEIs) da rede municipal 
para apresentar aos alunos os imóveis e bens que constituem o patrimônio 
histórico e cultural do Município, além de apresentações culturais em locais 
tombados. Acolhendo os pareceres técnicos, 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. 
 
Cria o Fundo e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais 
(PL nº 295/2017) – Iniciativa do Executivo, o projeto altera o Código de 
Posturas do Município (lei municipal nº 11.468/2011) para criar o fundo de 



Proteção aos Animais (FUPA) e o Conselho Municipal de Proteção e Defesa 
dos Animais (COMUPDA). De acordo com a proposta o FUPA terá a finalidade 
de implementar ações destinadas à proteção do bem-estar animal, como captar 
e aplicar recursos para ações nas áreas de saúde, proteção, defesa e 
prevenção de zoonoses e demais moléstias. Entre as fontes de recursos do 
Fundo estão as multas por infrações à legislação de proteção aos animais e às 
normas referentes aos animais domésticos e os recursos provenientes de 
Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) e Termos de Compromisso 
Ambiental (TCAs) relativos a infrações ambientais contra animais firmados pelo 
Município e/ou Ministério Público.  
 
O FUPA será administrado pela Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) e a 
aplicação dos recursos será decidida pelo Conselho Municipal de Proteção e 
Defesa dos Animais (COMUPDA). Este Conselho, por sua vez, terá caráter 
consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador, e contará com representantes 
da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), Secretaria Municipal de Saúde, 
Procuradoria Geral do Município, ONG de proteção animal, da classe de 
médicos veterinários e da Comissão de Defesa dos Animais da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Londrina. Na justificativa do projeto o 
autor explica que cidades como Guarulhos, Curitiba e Maringá já criaram o 
conselho municipal com êxito e parceria comprovadas. O COMUPDA será 
responsável por formular as diretrizes para políticas públicas de proteção e 
defesa de animais domesticados e silvestres. 
 
Acolhendo o parecer jurídico, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
emitiu parecer favorável ao projeto, apresentando o substitutivo nº 1, que faz 
alterações na redação como forma de torná-lo matéria específica para a 
criação do FUPA e do COMUPDA, e não uma alteração no Código de Posturas 
do Município. As comissões de Finanças e Orçamento e de Seguridade Social 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto, na forma do substitutivo nº 1. 
Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas. 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.  
 
Revisão do IPTU e da taxa de coleta de lixo (PI nº 62/2018) – O vereador 
Vilson Bittencourt (PSB) solicita informações sobre o número de pedidos de 
revisão dos valores cobrados no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e 
na taxa de coleta de lixo até o final do mês de março; sobre o prazo para a 
tramitação destes processos e sobre o número de pedidos já respondidos aos 
munícipes, entre outras informações.  
 
Extensão da avenida Alziro Zarur (PI nº 63/2018) – Os vereadores Tio 
Douglas (PTB), José Roque Neto (PR) e Valdir dos Metalúrgicos (SD) 
requerem informações sobre a desapropriação de terreno na zona Leste para 



construção de prolongamento da avenida Alziro Zarur e questionam o porquê 
da paralisação das obras. 
 
Limpeza dos Pontos de Entrega Voluntária (PI nº 64/2018) - Os vereadores 
Tio Douglas (PTB), José Roque Neto (PR) e Valdir dos Metalúrgicos (SD) 
desejam saber se a Secretaria de Meio Ambiente possui projeto para limpeza e 
correta destinação dos resíduos recolhidos nos Pontos de Entrega Voluntária 
(PEVs), se há um cronograma de limpeza nas áreas tomadas por entulhos e se 
as empresas devem pagar pelo descarte de materiais nestas áreas. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
Os vereadores e vereadora discutem na sessão desta tarde a solicitação do 
Executivo de prorrogação de prazo para resposta ao seguinte PI: 
 
Instalação de rede coletora de esgoto (PI nº 46/2018) – O vereador Vilson 
Bittencourt (PSB) solicita informações sobre o planejamento de execução das 
obras da instalação de rede de esgoto em 100% da área urbana do Município, 
como previsto no contrato assinado em junho de 2017 entre Município e 
Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). 
 
AGENDA  
Quarta-feira, 11/04  
6h30 - A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, composta pelos 
vereadores Pastor Gerson Araújo (PSDB), Tio Douglas (PTB) e Valdir dos 
Metalúrgicos (SD) prosseguirão com as visitas às instalações dos terminais 
urbanos de transporte público, com o objetivo de avaliar as condições de 
infraestrutura dos locais para posterior relatório ao prefeito e à direção da 
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). As visitas desta 
quarta-feira terão início às 6h30 (saída do estacionamento da Câmara de 
Vereadores) aos terminais Milton Gavetti, Vivi Xavier e Ouro Verde.  
 
16 horas – Os vereadores que compõem as comissões de Administração, 
Serviços Públicos e Administração; de Desenvolvimento Econômico e de 
Política Urbana e Meio Ambiente realizam reunião do Grupo de Trabalho criado 
para buscar soluções para os constantes alagamentos na cidade. O 
encontro será coordenado pelo vereador Filipe Barros (PSL) na sala de 
sessões do Legislativo, com transmissão online pelo 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 (sem 
partido) 

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 (PSL) 3374-1384 felipeprochet@cml.pr.gov.br  

Filipe Barros (PSL) 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 
(Solidariedade)         

33-741382 valdirdosmetalurgicos@cml.pr.gov
.br 

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