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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (7):
17 horas - O chefe de instrução do Tiro de Guerra de Londrina, subtenente
Silvio Antonio Barreto, participa da sessão desta tarde para falar sobre acordo
de cooperação firmado entre o Tiro de Guerra e o Município. O convite foi feito
pelo vereador Tio Douglas (PTB) por meio do requerimento nº 95/2018.
Comissão Especial Provopar – O Colégio de Líderes se reúne na tarde desta
quinta-feira durante a sessão ordinária para indicar os integrantes da
Comissão Especial (CE) aprovada na última terça-feira (5) que vai investigar
fatos relacionados a possíveis irregularidades na prestação de contas de
convênios administrados pelo Provopar Londrina com cinco entidades
assistenciais da cidade. A CE foi criada por iniciativa do vereador Vilson
Bittencourt (PSB) que deverá compor a Comissão, acompanhado de outros
dois parlamentares indicados pelos líderes partidários. O grupo terá prazo de
120 dias para realizar os trabalhos, prorrogáveis pela metade do tempo inicial.
PARECER PRÉVIO
Cria a Escola de Governo da PML (PL nº 29/2018) – Os vereadores e
vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio das comissões de
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização e de Educação, Cultura e
Desporto ao projeto de lei nº 29/2018, de autoria do Executivo, que cria a
Escola de Governo da Prefeitura Municipal de Londrina (PML). A matéria
também altera a redação lei municipal nº 4.928/1992 para incluir a função de
docente/tutor em cursos semipresenciais ou online. A Escola de Governo da
PML será subordinada à Secretaria de Governo e vai atuar nas modalidades de
ensino presencial, semipresencial e online, com o objetivo de formar e
capacitar servidores municipais; promover ações educacionais para a melhoria
da prestação de serviço ao cidadão e fazer a gestão e o mapeamento de
informações relativas aos cursos ofertados pela Administração Municipal. De
acordo com o projeto, a criação da Escola de Governo não resultará em
impacto orçamentário-financeiro para o Município. Acolhendo parecer da
assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu
parecer favorável à máteria. As comissões de Administração, Serviços Públicos
e Fiscalização e de Educação, Cultura e Desporto emitiram parecer prévio
solicitando esclarecimentos por parte do Executivo e análise pela Secretaria
Municipal de Recursos Humanos; Comissões Permanentes de Revisão do
Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Londrina (Sindserv). Quorum: maioria simples.

PRAZO PARA EMENDAS
Altera a redação do Regimento Interno da Câmara (PR nº 2/2018) - O
presidente em exercício da Câmara, vereador Ailton Nantes (PP), deverá
anunciar o prazo de sete dias úteis para apresentação de emendas ao Projeto
de Resolução nº 2/2018, que faz alterações pontuais na redação do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Londrina (Resolução nº 106/2014) para deixar
mais claros os artigos que tratam da vacância do cargo de vereador e da
respectiva convocação de suplente, bem como da retirada de pauta e de
tramitação das proposições. Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a
Comissão de Justiça, Legislação e Redação votou favoravelmente ao projeto.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Cria a modalidade de publicidade “Bus marketing” nos ônibus urbanos
(PL nº 245/2017) – Iniciativa do vereador Felipe Prochet (PSD), o projeto altera
a lei nº 10.966/2010, que trata da ordenação dos anúncios que compõem a
paisagem urbana do município (Lei Cidade Limpa), e cria a modalidade de
publicidade “Bus marketing” no sistema de transporte coletivo urbano. De
acordo com o projeto, as receitas provenientes deste tipo de publicidade nos
ônibus poderão contribuir para a redução tarifária. O autor lembra que esta
modalidade de marketing já é utilizada em diversos países.
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação manifestou-se favoravelmente
ao projeto, As comissões de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização e
de Política Urbana e Meio Ambiente solicitaram o envio da matéria à Câmara
Técnica Permanente do Projeto "Cidade Limpa" e à Companhia Municipal de
Trânsito e Urbanização (CMTU), que manifestaram-se favoravelmente à
proposta. Acolhendo parecer técnico, as comissões de Administração, Serviços
Públicos e Fiscalização e de Política Urbana e Meio Ambiente manifestaram-se
favoravelmente ao projeto. Quorum: 10 votos.
Declara de utilidade pública a Associação dos Funcionários da Londrisul
(PL nº 45/2018) – De autoria da vereadora Daniele Ziober (PP), o projeto
declara de utilidade pública a Associação dos Funcionários da Londrisul
(Afulon), organização não governamental sem fins lucrativos, partidários ou
religiosos. Esta associação já havia sido declarada de utilidade pública em
1998, com o nome de Associação dos Funcionários da Francovig (Affran),
porém teve seu título cassado em 2008 por não apresentar o relatório anual de
atividades. Além disso, a empresa Francovig foi vendida para a Londrisul
Transporte Coletivo, o que também torna necessária a edição de uma nova lei
para que a instituição esteja regular perante os órgãos públicos. Acolhendo
pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de
Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto.
Quorum: maioria simples.
Institui no calendário oficial a Encenação da Paixão de Cristo (PL nº
53/2018) – De autoria do vereador Jairo Tamura (PR), o projeto institui no
Calendário de Comemorações Oficiais do Município a peça teatral Encenação
da Paixão de Cristo, realizada anualmente no Centro Social Urbano da Vila
Portuguesa (área central), na Sexta-feira Santa. Realizado há 40 anos, o
espetáculo conta com a participação de aproximadamente 450 pessoas da

comunidade, que atuam de forma voluntária. Milhares de pessoas já assistiram
à encenação. Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça,
Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se
favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria simples.
Autoriza uso de área na zona Leste (PL nº 64/2018) – Iniciativa do Executivo,
o projeto desafeta uma área de 265,31 metros quadrados, localizada no jardim
Santa Helena (zona Leste), e autoriza o Executivo a outorgar permissão de uso
ao Centro de Trabalho Social e Atendimento ao Idoso de Londrina (Centrasil).
No imóvel, a entidade pretende dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos
em benefício da população idosa. O Centro foi declarado de utilidade pública
em 1991 e está sediado na Vila Nova (área central). Acolhendo pareceres
técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Política Urbana
e Meio Ambiente manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: 13
votos.
DISCUSSÃO ÚNICA
Denomina rua Natalina Marques Castilho via pública na zona Oeste (PL nº
56/2018) – Iniciativa do vereador Felipe Prochet (PSD), o projeto denomina rua
Natalina Marques Castilho via pública atualmente denominada rua Projetada
“A” no loteamento Residencial Gleba Esperança (zona Oeste). A homenageada
nasceu em 1927 na cidade de Campos Novos (SP). Filha de um imigrante
português e de uma imigrante italiana, casou-se em 1943 com Francisco
Sarcedo Castilho, imigrante espanhol, com quem teve 11 filhos. A família
mudou-se para o Norte do Paraná para dedicar-se à agricultura, e em 1965,
para que os filhos pudessem estudar, transferiu residência para o Jardim do
Sol, em Londrina. Com a morte do marido, em 1979, dona Natália passou a
administrar com os filhos a empresa Juntas Santa Cruz. Faleceu em fevereiro
de 2018, aos 91 anos de idade, 53 deles vividos em Londrina. Acolhendo
pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de
Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto.
Quorum: maioria simples.
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Os Pedidos de Informação (PIs) estão previstos no egimento 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.
Esclarecimentos sobre processo para escolha do Controlador-Geral do
Município (PI 114/2018) – O vereador Filipe Barros (PSL) solicita informações
ao Executivo sobre todo o processo que levou à formação da lista tríplice para
preenchimento do cargo de controlador-geral, solicita cópias de documentos e
questiona procedimentos que poderiam levar à nulidade do processo.
Destinação de terreno no Jardim Mediterrâneo (PL 115/2018) – O vereador
Roberto Fú (PDT) solicita informações do Executivo sobre a propriedade, as
destinação atual e a possibilidade de venda de área aos vizinhos de terreno
localizado na rua dos Funcionários com a avenida Waldemar Spranger, no
Jardim Mediterrâneo, zona Sul da cidade.

Informações sobre o regular funcionamento de empreendimentos
localizados na zona Sul da cidade ( PI 116/2018) – O vereador Amauri
Cardoso (PSDB) solicita informações do Executivo sobre a existência de alvará
de funcionamento e do regular enquadramento na legislação que trata do
zoneamento urbano (Lei 12.236/2015) dos empreendimentos localizados na
avenida Adhemar Pereira de Barros, ruas Otaviano Gonçalves Pereira e
Alberto Maurício Barroso Júnior. Os estabelecimentos estão localizados no
Jardim Colonial II, na zona Sul da cidade.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Os vereadores e vereadora discutem na sessão desta tarde a solicitação do
Executivo de prorrogação de prazo para resposta aos Pedidos de Informação a
abaixo relacionados e aprovados em 13/5:
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) solicitou informações sobre
a implementação e fiscalização de 64 leis municipais, sancionadas no período
de 2003 a 2015. No Pedido de Informação a CE solicitou 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.
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Roberto Fú (PDT)
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Tio Douglas (PTB)

3374-1380
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Valdir dos Metalúrgicos 33-741382
(Solidariedade)

valdirdosmetalurgicos@cml.pr.gov
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Vilson Bittencourt (PSB)

vilsonbittencourt@cml.pr.gov.br
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