
 

 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - 17ª LEGISLATURA  - ANO 8 - Nº. 631 

3ª FEIRA – 15/05/2018 

Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (15): 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Exime o responsável técnico de multas por inadimplência (PL nº 198/2017) 
– De autoria do vereador afastado Professor Rony (PTB), o projeto altera a 
redação do parágrafo único do artigo 211 do Código de Obras e Edificações do 
Município (lei nº 11.381/2011) para suprimir do texto o trecho que prevê, em 
caso de inadimplência de tributos, que a multa será aplicada solidariamente ao 
responsável técnico do projeto. De acordo com o autor, os profissionais são 
contratados para a prestação de 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, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando a 
manifestação da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP) e 
Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal), que manifestaram-se 
favoravelmente ao projeto. A Comissão de Justiça votou favoravelmente à 
tramitação do projeto. 

A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente não acolheu o parecer técnico 
e emitiu parecer prévio solicitando a análise e manifestação do Ceal, do 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (CREA/PR), do 
Conselho Municipal da Cidade (CMC), do Sindicato da Indústria da Construção 
Civil no Estado do Paraná (Sinduscon), do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo do Paraná (CAU-PR) e da Secretaria Municipal de Obras e 
Pavimentação.  

O CREA/PR, o Ceal, a Secretaria de Obras, o Sinduscon manifestaram-se 
favoravelmente ao projeto, enquanto o CAU/PR manifestou-se contrariamente 
e o CMC encaminhou a proposta para análise do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Londrina (Ippul). Acolhendo o parecer técnico, a 
Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente e votou contrariamente ao 
projeto, com voto em separado do vereador Valdir dos Metalúrgicos (SD). 
Quorum: 13 votos. 

REDAÇÃO FINAL 
Regulamenta a apreensão de veículos e sucatas abandonados nas ruas 
(PL nº 243/2017) - De autoria do vereador Felipe Prochet (PSD), o projeto 
regulamenta a apreensão, remoção e venda dos veículos e sucatas 
abandonados nas vias públicas do município, por meio de alteração na redação 
do artigo 38 da lei nº 11.468/2011 (Código de Posturas do Município). De 
acordo com o projeto, serão considerados abandonados os veículos que 



estiverem estacionados em vias ou logradouros públicos por prazo superior a 
30 dias e as sucatas que estiverem estacionadas nestes locais por prazo 
superior a 10 dias, a partir de denúncia feita à Companhia Municipal de 
Trânsito (CMTU) ou constatação de abandono por parte de agente fiscalizador 
de trânsito. Após 60 dias, se o proprietário não providenciar sua retirada, o bem 
será levado a leilão pela CMTU, que ficará com os valores arrecadados para 
renovação de sua frota de trânsito. A CMTU manifestou-se contrariamente à 
proposta, em razão do vício de iniciativa. O projeto foi aprovado na forma do 
substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça, e com as emendas nº 
1 e nº 2, apresentadas pelas comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e 
de Administração, Serviços Públicos e de Fiscalização. Quorum: maioria 
simples. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Proíbe benefícios a entidades e pessoas físicas que tenham participado 
de invasões (PE nº 2/2017) – De autoria dos vereadores Filipe Barros (PRB), 
João Martins (PSL), Eduardo Tominaga (DEM), Ailton Nantes (PP), Jamil 
Janene (PP), Felipe Prochet (PSD) e do vereador afastado Mario Takahashi 
(PV), o projeto nº 2/2017 de emenda à Lei Orgânica do Município (LOM) 
propõe o acréscimo de dois parágrafos, numerados como 5º e 6º, ao artigo 80 
da LOM que vedam doações e concessões de uso de áreas e prédios públicos 
a entidades, Ongs, Oscips e movimentos que tenham participado de invasões 
em imóveis públicos. A proposta também proíbe as pessoas que tenham 
participado de invasões de serem incluídas na lista de espera da casa própria 
pelo Sistema Financeiro de Habitação e pela Companhia Municipal de 
Habitação de Londrina (Cohab-Ld). Atendendo a sugestão da Cohab, os 
autores apresentaram o substitutivo nº 1, que busca harmonizar a proposta de 
emenda à Lei Orgânica à legislação que trata do assunto.  

As comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de Fiscalização e 
Acompanhamento de Doação de Bens Públicos solicitaram a manifestação do 
Conselho Municipal da Cidade (CMC), do Conselho Municipal de Habitação de 
Londrina (CMHL); da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho 
Municipal dos Moradores de Rua. A Secretaria de Assistência Social, o CMHL 
e o CMC manifestaram-se contrariamente ao projeto. As comissões de 
Fiscalização e Acompanhamento de Doações de Bens Públicos e de Política 
Urbana e Meio Ambiente acolheram os pareceres técnicos e votaram 
contrariamente ao projeto, na forma do substitutivo, com voto em separado do 
vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB). Quorum: 13 votos. 

SEGUNDA DISCUSSÃO 
Institui no calendário oficial o Dia da Rua Sergipe (PL nº 22/2018) – 
Iniciativa dos vereadores Felipe Prochet (PSD) e Educardo Tominaga (PSL), o 
projeto institui no calendário oficial do Município o “Dia da Rua Sergipe”, a ser 
comemorado anualmente no segundo e/ou no terceiro sábado do mês de 
setembro. Neste dia a via será bloqueada para o trânsito de carros, no trecho 
entre a rua Brasil e a rua Professor João Cândido, das 9 horas às 16 horas, 
para que entidades públicas e privadas possam realizar eventos culturais, 
artísticos e promocionais. A entidade responsável pela organização do evento 
será o Grupo Nova Sergipe, com apoio e fiscalização do Município. De acordo 
com os autores, a iniciativa tem por objetivo dar visibilidade à tradicional rua de 



comércio da cidade, promovendo a geração de negócios, compras e lazer. 
Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e 
Redação; de Educação, Cultura e Desporto e de Desenvolvimento Econômico 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não 
houve apresentação de emendas. Quorum: maioria simples. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Institui a Festa do Milho no calendário oficial do Município (PL nº 
278/2017) – Iniciativa do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB), o projeto 
institui no Calendário de Comemorações Oficiais do Município a Festa do 
Milho, realizada anualmente no início do mês de fevereiro no distrito de 
Paiquerê. A proposta autoriza o Executivo a incentivar, cooperar e divulgar a 
festividade, que encontra-se na 15ª edição, como roteiro temático turístico e 
gastronômico do Município. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
votou favoravelmente à proposta, apresentando a emenda nº 1, que altera a 
redação do artigo segundo do projeto para torná-lo autorizativo. Acolhendo os 
pareceres técnicos, as comissões de Desenvolvimento Econômico e de 
Educação, Cultura e Desporto votaram favoravelmente ao projeto, com a 
emenda nº1. Quorum: maioria simples. 
 
DISCUSSÃO ÚNICA 
Denomina Missionário Bill Smith via pública no Jardim Verona (PL nº 
31/2018) – De autoria do vereador Gerson Araújo (PSDB), o projeto denomina 
Missionário Bill Smith a atual rua Projetada 02, no Jardim Verona, na zona 
Norte de Londrina. A via se inicia na confluência com a rua Projetada 04 e 
termina na confluência com a rua Projetada 07 daquele bairro. O homenageado 
era missionário da The Southern Baptist Convention’s North American Mission 
Board (NAMB) e nasceu na Comarca de Amite, no Estado do Mississippi, em 
dezembro de 1929. William Louis Smith, mais conhecido como Bill Smith, 
desembarcou no Brasil em 1963, mudando-se para Londrina em 1964. Foi 
pastor de diversas igrejas de Londrina e região, entre elas a Primeira Igreja 
Batista de Apucarana, a Igreja Batista de Arapongas, a Igreja Batista Jardim 
América e a Igreja Batista Betel, estas duas últimas em Londrina. O religioso foi 
responsável ainda por implantar o Centro Educacional e Profissional Ágape 
Smith (CEPAS), na região Norte de Londrina, e também o Instituto Bíblico 
Batista Ágape Smith (IBBAS), órgão oficial da instituição no Norte do Paraná, 
que já formou mais de 100 pastores e missionários. Em 1993 recebeu na 
Câmara de Vereadores a Comenda Ouro Verde e, no ano seguinte, aposentou-
se pelo Quadro de Missões Internacionais, retornando aos Estados Unidos 
junto com sua esposa, Carolyn Smith. Faleceu em setembro de 2013. 
Acolhendo os pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e 
Redação e de Educação, Cultura e Desporto votaram favoravelmente ao 
projeto.Quorum: maioria simples. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECER 
Institui o Fórum Municipal de Educação – FMEL (PL nº 40/2018) – Os 
vereadores e vereadora votam nesta tarde prorrogação de prazo solicitado pelo 
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (CACS-Fundeb) para análise do projeto de lei nº 



40/2018, de autoria do vereador Amauri Cardoso (PSDB), que institui o Fórum 
Municipal de Educação (FMEL). A finalidade do Fórum será a revisão, 
acompanhamento e avaliação do Plano Municipal de Educação, promovendo 
as articulações necessárias entre os correspondentes fóruns de Educação do 
Estado e da União, além de promover debates sobre as políticas públicas da 
educação básica e superior no Município. De acordo com a proposta, o Fórum 
será composto por 37 membros, titulares e suplentes, de órgãos como 
secretarias Municipal e Estadual de Educação; Conselho Municipal de 
Educação de Londrina; professores dos diversos níveis de ensino das redes 
pública e privada; entidades sindicais; e representantes de pais e de 
estudantes, entre outros.  

Acolhendo o parecer jurídico, a Comissão de Justiça emitiu voto prévio para 
análise e manifestação da Secretaria Municipal de Educação; Conselho 
Municipal de Educação de Londrina; Secretaria Estadual de Educação; 
Conselho Regional de Medicina; Universidade Estadual de Londrina; 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná; universidades privadas com 
sede no Município de Londrina; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente; Núcleo Regional de Educação de Londrina; Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (CACS-Fundeb) e Conselho de Alimentação Escolar. O CACS-
Fundeb solicita a prorrogação de prazo por 30 dias. 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.  

Implementação de leis no Município (PI nº 93/2018) – A Comissão Especial 
(CE) de Desburocratização, composta pelos vereadores Filipe Barros (PSL), 
Felipe Prochet (PSD) e Eduardo Tominaga (DEM) solicita informações sobre a 
implementação e fiscalização de 64 leis municipais, sancionadas no período de 
2003 a 2015. No Pedido de Informação a CE solicita ainda que seja 
estabelecido um prazo para que as leis ainda não regulamentadas sejam 
efetivamente implementadas. 

Concessão ou doação de prédios públicos (PI nº 94/2018) – A Comissão 
Especial (CE) de Desburocratização, que tem como integrantes os vereadores 
Filipe Barros (PSL), Felipe Prochet (PSD) e Eduardo Tominaga (DEM), faz 
questionamentos relacionados a leis que cedem ou doam imóveis a instituições 
filantrópicas ou empresas privadas. As informações solicitadas dizem respeito 
a aproximadamente 1,5 mil leis, que tratam de alienação por investidura; de 
permuta por área de particular; de doação, concessão ou permissão de uso ao 
governo do Estado ou à União; de doação, concessão ou permissão de uso a 
associações, entidades filantrópicas ou outras; e de doação, concessão ou 
permissão de uso a empresas ou indústrias, entre os anos de 1980 e 2015.  



Reforma da Unidade de Saúde do Jardim Maria Cecília (PI nº 95/2018) – O 
vereador Vilson Bittencourt (PSB) requer informações sobre a reforma da 
Unidade Básica de Saúde (UBS) e Pronto Atendimento do Jardim Maria 
Cecília, na zona Norte de Londrina, e se após a reforma será mantido o mesmo 
quadro de funcionários e suprida a falta de medicamentos, entre outras 
informações. 

Troca de caixas d’água (PI nº 96/2018) – O vereador Amauri Cardoso (PSDB) 
deseja saber quantas escolas municipais e Centros Municipais de Educação 
Infantil (CMEIs) possuem caixa d’água de amianto e se há previsão de troca 
das mesmas por outras de material mais seguro, entre outras informações. 

Reclamações de pet shops (PI nº 97/2018) – A vereadora Daniele Ziober 
(PP) solicita informações sobre reclamações feitas ao Núcleo Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-Ld) sobre serviços 
prestados e compras feitas em pet shops, casas agorpecuárias e criadores de 
animais nos últimos cinco anos.  
 
AGENDA 
Quarta-feira, 16/05 
14 horas – A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, composta pelos 
vereadores Amauri Cardoso (PSDB), Eduardo Tominaga (DEM) e Péricles 
Deliberador (PSC), coordena reunião pública para discutir os problemas 
relativos à entrega dos uniformes da Educação Infantil no Município, como 
atrasos e entregas parciais. Foram convidados representantes da Secretaria 
Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Gestão Pública. O evento 
será realizado na sala de sessões do Legislativo, com transmissão online pelo 
site www.cml.pr.gov.br. 
 
Sexta-feira, 18/05 
9 horas – A Comissão de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do 
Adolescente e da Juventude, composta pelos vereadores Junior Santos Rosa 
(PSD), Tio Douglas (PTB) e Pastor Gerson Araújo (PSDB), promove reunião 
pública para discutir a lei federal nº 13.431/2017, que normatiza mecanismos 
para prevenir a violência contra crianças e adolescentes, além de estabelecer 
medidas de proteção e procedimentos para escuta em depoimentos. O debate, 
que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e integra 
a programação do Dia Nacional de Combate à Violência Contra Crianças e 
Adolescentes, será realizado na sala de sessões da Câmara.  
 

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 (PP) 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 (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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