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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (29): 

 
14h30: Cerimônia de abertura das comemorações oficiais do Junho Vermelho 
– Mês de Conscientização à Doação de Sangue e da 4ª Quinzena 
Municipal de Conscientização à Doação de Sangue, instituídos 
respectivamente por meio das leis municipais nº 12.587/2017 e nº 12.037/2014, 
de autoria dos vereadores Junior Santos Rosa (PSD) e Tio Douglas (PTB). A 
Quinzena e o Mês de Conscientização à Doação de Sangue são realizados 
pelo Hemocentro Regional de Londrina, por meio do Centro de Hematologia e 
Hemoterapia do Paraná (Rede Hemepar), com apoio da Câmara de 
Vereadores e Prefeitura Municipal de Londrina, em parceria com entidades 
públicas e privadas.   
 
15h30: Atendendo solicitação do presidente em exercício da Câmara de 
Vereadores, Ailton Nantes (PP) , o major Ezequias Natal da Coordenadoria 
Regional da Defesa Civil (COREDEC-PR) e chefe do Gabinete de Crise para 
Região Norte do Paraná, participa da sessão desta tarde para falar sobre as 
medidas adotadas para o atendimento dos serviços essenciais à população, 
em razão da greve dos caminhoneiros.  
 
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.  
 
A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente não acolheu o parecer técnico 
e emitiu parecer prévio solicitando a análise e manifestação do Clube de 
Engenharia e Arquitetura de Londrina (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 (SMOP).  
 
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.  
 
AGENDA 
Quarta-feira, 30/05 
10 horas – Audiência pública coordenada pela Comissão de Finanças e 
Orçamento para prestação de contas do Município relativa ao primeiro 
quadrimestre do exercício de 2018. O debate será realizado na sala de 
sessões do Legislativo, com transmissão online pelo site www.cml.pr.gov.br.  
 
Segunda-feira, 04/06 
19 horas – Audiência pública coordenada pela Comissão de Finanças e 
Orçamento para debater o projeto de lei nº 58/2018, de autoria do Executivo, 
que estabelece as metas e prioridades do Município para o Orçamento de 2019 
– Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). 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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MESA EXECUTIVA 2018 
Ailton Nantes (presidente em exercício), Filipe Barros (1º secretário); 
Eduardo Tominaga (2º secretário) e João Martins (3º secretário) 
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