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5ª FEIRA – 17/05/2018 

 
Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (17): 

 
17 horas – a presidente da Associação Rota do Café, Cornélia Gamerschlag, 
participa da sessão desta tarde para falar sobre a Semana do Café 2018, que 
será realizada entre os dias 21 e 26 de maio. O convite foi feito pelo vereador 
Felipe Prochet (PSD), por meio do requerimento nº 31/2018. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Altera a forma de cálculo e o valor da gratificação de diretores de escolas 
(PL nº 55/2018) – Iniciativa do Executivo, o projeto altera a lei nº 11.531/2012, 
que trata do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Magistério 
Público Municipal, para mudar a forma de cálculo da gratificação por exercício 
de direção escolar e atualizar o valor refente à função gratificada. Como forma 
de contemplar os diretores de unidades que oferecem ensino em tempo 
integral, que embora possuam menos alunos matriculados têm demanda de 
trabalho equivalente à das demais escolas, a matéria propõe alteração no 
anexo III do PCCS, assim, onde se lê “alunos matriculados”, deverá constar 
“soma dos alunos atendidos por turno”. O projeto também corrige a defasagem 
dos valores referentes às funções gratificadas de diretor, ocorrida nos últimos 
anos. De acordo com declaração anexada ao projeto, este ano a despesa com 
a alteração será custeada com recursos do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE). Para os anos seguintes serão 
alocados recursos na proposta orçamentária do Município. Acolhendo 
pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de 
Finanças e Orçamento manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: 
10 votos. 
 
DISCUSSÃO ÚNICA 
Denomina rua José Hilário via localizada no Patrimônio Guairacá (PL nº 
44/2018) – De autoria do vereador Felipe Prochet (PSD), o projeto denomina 
rua José Hilário a atual “Rua Principal” localizada no Patrimônio Guairacá, que 
começa na confluência com a rua “04” e termina na confluência com a rua “06”. 
O homenageado nasceu em Londrina no ano de 1956 e por vários anos 
trabalhou na lavoura, na região daquele patrimônio. Ainda jovem veio para a 
cidade e em 1984 começou a trabalhar na antiga Sociedade de Economia 
Rural (SERU), integrante da Companhia de Desenvolvimento de Londrina 
(Codel). Trabalhou como foiceiro para roçagem, como motorista e, por fim, 
como fiscal. Apaixonado por futebol, atuou como jogador e treinador de várias 
equipes amadoras de futebol. Foi também diretor de Esportes do Grêmio dos 
Operários de Londrina. Faleceu aos 61 anos, em fevereiro de 2018. Acolhendo 
os 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 
Estabelece o uso de comandas individuais em bares e restaurantes (PL nº 
10/2018) - Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico ao projeto de lei nº 10/2017, de 
autoria do vereador Guilherme Belinati (PP), que torna obrigatória a adoção de 
comandas individuais em bares, restaurantes e similares, quando solicitadas 
pelos clientes. De acordo com a proposta, também deverão ser afixados 
cartazes nestes estabelecimentos informando sobre a oferta das comandas. O 
descumprimento da lei, após a terceira infração, resultará na cassação do 
Alvará de Funcionamento. O autor apresentou a emenda nº 1, que acrescenta 
no artigo 1º do projeto que os estabelecimentos obrigados a fornecer a 
comanda individual serão aqueles com capacidade superior a 50 pessoas. 
 
Consultado por meio de parecer prévio, o Núcleo Municipal de Proteção e 
Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-Ld) sugeriu que a fiscalização seja 
feita pela Secretaria Municipal de Fazenda e maior escalonamento das 
sanções a serem aplicadas aos que descumprirem a lei. Acolhendo parecer da 
assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação votou 
favoravelmente ao projeto com a emenda nº 1, e apresentou a emenda nº 2 
para atender à sugestão do Procon de maior escalonamento das sanções. A 
Comissão de Desenvolvimento Econômico emitiu parecer prévio solicitando a 
análise e manifestação do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares de Londrina; Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Norte do 
Paraná (Abrasel) e Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas do 
Paraná (Abrabar-PR). Quorum: maioria simples.  
 
Obriga a indicação do ano de fabricação dos ônibus de transporte 
coletivo (PL nº 63/2018) - Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o 
parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei 
nº 63/2018, de autoria do vereador Junior Santos Rosa (PSD), que as 
empresas que exploram o transporte coletivo urbano a indicarem em locais 
visíveis no interior dos ônibus o ano de sua fabricação. De acordo com a 
proposta, o descumprimento por parte das concessionárias implicará em multa 
de R$ 200,00 por veículo sem a indicação, valor que será dobrado em caso de 
reincidência. Os recursos arrecadados com a multa serão destinados ao Fundo 
Municipal de Assistência Social. Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando 
análise e manifestação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização 
(CMTU). Quorum: maioria simples.  
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECER 
Torna preferenciais todos os assentos dos ônibus urbanos (PL nº 
39/2018) – Os vereadores e vereadora votam nesta tarde pedido de 
prorrogação de prazo solicitado pela Companhia Municipal de Trânsito e 
Urbanização (CMTU) para análise do projeto de lei nº 39/2018, de autoria do 
vereador Tio Douglas (PTB), que torna obrigatória a cessão de qualquer um 
dos assentos dos ônibus do transporte coletivo urbano aos idosos, às 



gestantes e às pessoas com crianças de colo, com deficiência ou mobilidade 
reduzida, com transtorno espectro autista e com limitação temporária de 
locomoção.  
 
De acordo com a proposta a atual configuração dos assentos prioritários 
poderá ser mantida, não sendo necessário estender a identificação para os 
demais assentos, porém deverão ser afixadas placas informativas sobre a 
prioridade dos assentos, nas partes externa e interna dos ônibus. O autor 
informa que a lei terá caráter educacional, visando reforçar o exercício da 
cidadania e o respeito ao próximo. A proposta não estabelece punição ou multa 
aos que não cederem o lugar a passageiros com prioridade, mas prevê a 
possibilidade de interferência do cobrador ou do motorista para que o assento 
seja desocupado. Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando a análise e 
manifestação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). 
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.  
 
Convênios firmados com a Fundação de Esportes (PI nº 98/2018) – O 
vereador Amauri Cardoso (PSDB) solicita informações sobre as entidades que 
firmaram convênios com a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) nos 
últimos cinco anos e o envio, em mídia digital, dos documentos relativos à 
prestação de contas das entidades que receberam recursos provenientes do 
Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe) nos anos de 2016 e 
2017, entre outras informações. 
 
Construção de escola e creche no Vista Bela (PI nº 99/2018) – O vereador 
Tio Douglas (PTB) deseja saber se existe projeto de construção de escola 
municipal e de novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no 
Residencial Vista Bela, na zona Norte de Londrina. 
 
Projetos e estudos referentes a pontos de alagamento (PI nº 100/2018) – 
As comissões de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização; de 
Desenvolvimento Econômico e Política Urbana e Meio Ambiente solicitam 
cópias dos projetos de galeriais pluviais, projetos topográficos e/ou estudos 
hidrológicos dos principais pontos de alagamentos da cidade apontados pela 
Defesa Civil. 
 
AGENDA 
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. Mais informações 
sobre este assunto com o vereador Junior Santos Rosa, fone 3374-1383.   
 
Segunda-feira, 21/05 
19 horas – As comissões de Desenvolvimento Econômico e de Política Urbana 
e Meio Ambiente coordenam audiência pública sobre o projeto de lei nº 
200/2017, de autoria do vereador Amauri Cardoso (PSDB), que obriga o uso de 
sacolas plásticas biodegradáveis para acondicionamento de produtos e 
mercadorias pelos estabelecimentos comerciais. O debate será realizado 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 (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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