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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (22): 

 
PARECERES PRÉVIOS 
Cria o Conselho da Cidade de Londrina – ConCidade Londrina (PL 
180/2017) - Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio 
da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente ao projeto de lei nº 
180/2017, de autoria do Executivo, que tramita em regime de urgência para 
alterar a lei nº 10.637/2008 (Plano Diretor Participativo do Município) para criar 
o Conselho da Cidade de Londrina (ConCidade Londrina), em substituição ao 
Conselho Municipal da Cidade (CMC). A proposta atende às diretrizes dos 
governos estadual e federal e às deliberações aprovadas em conferências 
municipais que trataram do planejamento urbano. A proposta mantém a atual 
composição de 34 membros, porém com alterações na sua representatividade 
e na duração dos mandatos, que passam de dois anos para três anos. 
 
A nova proposta também determina que o ConCidade será presidido pelo 
presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina 
(IPPUL) e que todas as reuniões do Conselho, assim como de seus comitês 
temáticos, serão abertas a observadores que queiram acompanhá-las, os quais 
terão direito a voz, mas não a voto. O ConCidade será mantido como órgão 
consultivo, com função deliberativa apenas no seu âmbito interno. 
 
 No dia 19 de março foi realizada audiência pública para discutir a proposta, 
coordenada pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Na ocasião 
representantes do IPPUL defenderam que o projeto procura sanar deficiências 
do atual Conselho, como insuficiência dos segmentos contemplados; a 
distribuição de assentos por entidade e não por segmento; e a confusão entre 
critérios territoriais e temáticos.  
 
Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça manifestou-
se favoravelmente à tramitação do projeto, assim como a Comissão de 
Finanças e Orçamento. A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente não 
acolheu o parecer técnico e emitiu parecer prévio solicitando a análise e 
manifestação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
de Londrina; do Sindicato dos Profissionais das Escolas Particulares de 
Londrina e Norte do Paraná (Sinpro) e da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-Londrina). Quorum para aprovação do parecer prévio: maioria simples. 
 
Restringe a comercialização e consumo de bebidas em espaços públicos 
(PL nº 276/2017) – Os vereadores e vereadora também analisam parecer 
prévio das comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de 



Desenvolvimento Econômico solicitando nova manifestação da Assessoria 
Técnico-Legislativa e da Assessoria Jurídica ao projeto de lei nº 276/2017, de 
iniciativa do Executivo. A matéria proíbe a comercialização e o consumo de 
bebidas alcoólicas em ruas, calçadas, praças e demais logradouros públicos da 
cidade, determinando que a venda e a ingestão só serão permitidas nos casos 
de eventos realizados pelo poder público ou por particulares que tenham 
autorização do órgão competente. Na justificativa, o autor informa que a 
proposta atende à Recomendação Administrativa nº 6/2017 da 20ª Promotoria 
de Justiça. 
 
Anteriormente a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente e a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico emitiram parecer prévio solicitando 
manifestação de 20 entidades, entre sindicatos, associações e conselhos, além 
da Guarda Municipal do Município de Londrina; 5º Batalhão da Polícia Militar 
(BPM); Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Assistência 
Social; e Grupo de Trabalho (GT) de Trânsito de Londrina.  
 
A Comissão de Segurança Pública, por sua vez, emitiu parecer prévio 
solicitando manifestação do 5º Batalhão da Polícia Militar; Secretaria Municipal 
do Ambiente (Sema); Secretaria Municipal de Defesa Social; Secretaria 
Municipal de Fazenda; Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil); 
Conselho Municipal de Políticas para a Juventude (Comjuve); Mitra 
Arquidiocesana de Londrina; Conselho de Pastores Evangélicos de Londrina; 
Professor João Batista Campos (docente da Universidade Estadual de 
Londrina) e Associação Médica de Londrina (AML).  
 
A Comissão de Segurança Pública não acolheu o parecer técnico e votou 
favoravelmente ao projeto. As comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e 
de Desenvolvimento Econômico solicitam a manifestação da Assessoria 
Técnico-Legislativa e da Assessoria Jurídica quanto às manifestações externas 
e, em especial, à legalidade da sugestão de substitutivo indicado pelo Sindicato 
Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv). Quorum para aprovação do 
parecer prévio: maioria simples. 
 
ADMISSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO  
Na tarde desta terça-feira os vereadores e vereadora decidem em discussão 
única se admitem a tramitação de duas propostas do Executivo que propõem 
emendas à Lei Orgânica do Município (LOM). Uma das matérias proíbe a 
participação em conselhos municipais de profissionais que atuem direta ou 
indiretamente em processos de licenciamentos urbanísticos. A outra proposta 
torna obrigatória a justificativa de interesse público e a apresentação de 
parecer prévio favorável do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Londrina (IPPUL) para apresentação de projetos de lei que alterem o 
zoneamento urbano.  
 
De acordo com o artigo 29, parágrafo 5º da Lei Orgânica, os projetos de lei 
referentes a Códigos, Estatutos, Planos e de Emenda à LOM devem ser 
encaminhados à Câmara Municipal de Londrina no mínimo 90 dias antes dos 
seus períodos de recesso, caso contrário somente serão admitidos para 
tramitação mediante a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara, ou seja, 



com o voto favorável de 13 vereadores. A Câmara permanecerá em recesso 
parlamentar no período de 16 a 31 de julho.  
 
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.  
 
Gravações das reuniões do Conselho de Habitação (PI nº 101/2018) – O 
vereador Filipe Barros (PSL) solicita cópias das atas e gravações das reuniões 
do Conselho Municipal de Habitação, realizadas nos meses de março e abril 
deste ano.  
 
Atendimento odontológico em Unidades Básicas de Saúde (PI nº 
102/2018) – O vereador João Martins (PSL) requer informações sobre a 
quantidade de cirurgiões dentistas que atendem em cada Unidade Básica de 
Saúde (UBS) e seus respectivos horários, entre outras informações.  
 
Gravação de reunião pública (PI nº 103/2018) – O vereador Jairo Tamura 
(PR) solicita à Mesa Executiva, com urgência, a filmagem da reunião pública e 
da leitura do parecer elaborado pelo relator das comissões de Política Urbana e 
Meio Ambiente e de Desenvolvimento Econômico, vereador Valdir dos 
Metalúrgicos (SD), ao projeto de lei nº 276/2017, na última quarta-feira (16).  
  
AGENDA 
Quarta-feira, 23/05 
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 temática para discutir a situação 
do Colégio de Aplicação da Universidade Estadual de Londrina (UEL), que de 
acordo com informações veiculadas na mídia local, corre o risco de encerrar as 
atividades. O debate será realizado na sala de sessões do Legislativo, com 
transmissão online pelo site www.cml.pr.gov.br.  
 
Sexta-feira, 25/05 
15 horas – 4ª Sessão Ordinária da Câmara Mirim. As sessões, que contam 
com a participação de alunos de 13 escolas públicas e seis escolas 
particulares, são realizadas no plenário, com transmissão online por meio do 
site www.cml.pr.gov.br.  
 
20 horas – Sessão solene para entrega do Título de Cidadão Honorário de 
Londrina ao pastor Moysés Ramos, presidente da Igreja Assembleia de Deus 
no município, por iniciativa do vereador Ailton Nantes (PP). A cerimônia contará 
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 (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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