
 

 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - 17ª LEGISLATURA  - ANO 8 - Nº. 638 

3ª FEIRA – 12/06/2018 

 
Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (12): 

 
17 horas – Encerramento da 4ª Quinzena Municipal de Conscientização à 
Doação de Sangue (Lei municipal nº 12.037/2014, de autoria do vereador Tio 
Douglas (PTB), com a entrega de certificados de Reconhecimento Público para 
31 doadores regulares “especiais” de sangue  ao Hemocentro Regional de 
Londrina.  
 
Além de autoridades locais e de parceiros da campanha,  o evento contará com 
presença do diretor geral do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná 
(Hemepar), Paulo Hatschbach, entidade responsável pela coleta, 
armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 384 
hospitais do Paraná.  
 
SEGUNDA DISCUSSÃO  
Institui o Programa ‘Londrina mais Esportes nos Campos e nas Quadras’ 
(PL nº 216/2017) – De autoria do vereador Felipe Prochet (PSD), o projeto 
institui no Município o Programa “Londrina mais Esportes nos Campos e nas 
Quadras”, que terá por objetivo ampliar, conservar, manter, modernizar e 
reformar os campos de futebol e quadras poliesportivas do Município, por meio 
da adoção destes espaços por pessoas jurídicas, entidades de assistência 
social e associações de moradores ou entidades não governamentais. Em 
contrapartida, o adotante poderá fixar em local visível placa com o nome e 
logomarca, em conformidade com a Lei Cidade Limpa. De acordo com a 
proposta, ficarão proibidos de adotar os espaços aquelas pessoas jurídicas ou 
entidades que estiverem em débito com a União, com o Estado ou com o 
Município. A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) será o órgão municipal 
responsável pela fiscalização do programa. 
 
Em outubro de 2017 a Comissão de Justiça, Legislação e Redação acolheu 
parecer da Assessoria Jurídica e solicitou manifestação prévia, antes do 
parecer final, à Fundação de Esportes de Londrina (FEL), que manifestou-se 
favoravelmente à iniciativa. A Comissão de Justiça emitiu voto favorável ao 
projeto. Acolhendo parecer técnico, as comissões de Administração, Serviços 
Públicos e Fiscalização e de Educação, Cultura e Desporto emitiram parecer 
prévio encaminhando o projeto para análise e manifestação da Companhia 
Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). 
 
Atendendo à sugestão da CMTU, as comissões de Administração, Serviços 
Públicos e Fiscalização e de Educação, Cultura e Desporto votaram 
favoravelmente ao projeto com a emenda nº 1, que altera a redação do artigo 



12 do projeto. A Comissão de Justiça votou favoravelmente à emenda nº 1. 
Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas. Quorum: 10 
votos favoráveis.  
 
Institui no calendário oficial o Dia do Cooperativismo (PL nº 75/2018) – De 
autoria do vereador Eduardo Tominaga (DEM), o projeto institui no calendário 
oficial do Município o Dia do Cooperativismo, que será comemorado 
anualmente no dia 4 de julho. Neste dia, o Município poderá promover 
atividades educativas sobre o tema. Poderá, ainda, realizar parcerias público-
privadas para desenvolver projetos que visem a geração de emprego, renda e 
inclusão social. Acolhendo os pareceres técnicos, as comissões de Justiça, 
Legislação e Redação; de Desenvolvimento Econômico e de Educação, 
Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o 
prazo regimental, não houve apresentação de emendas. Quorum: maioria 
simples. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Obriga a colocação de cadeiras preferenciais nas praças de alimentação 
(PL nº 205/2017) - De autoria do vereador Ailton Nantes (PP) o projeto obriga a 
colocação de cadeiras preferenciais, na proporção de 10% do total de 
assentos, para idosos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 
gestantes e lactantes, pessoas acompanhadas por crianças de colo, além de 
espaços apropriados para cadeirantes nas praças de alimentação de 
shoppings centers e hipermercados, nos estádios, nos ginásios e nos teatros. A 
finalidade da iniciativa, de acordo com o autor, é garantir melhor acesso e 
permanência destas pessoas nos locais citados.  
 
Acolhendo o parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação 
e Redação apresentou o substitutivo nº 1, acrescentando ao texto a 
obrigatoriedade de equipamentos para pessoas obesas e acrescentando 
bibliotecas e restaurantes nos locais mencionados na lei. A Comissão de 
Direitos Humanos e Defesa da Cidadania e a Comissão de Desenvolvimento 
Econômico emitiram parecer prévio solicitando a manifestação da Secretaria 
Municipal de Cultura; da Fundação de Esportes de Londrina (FEL); do 
Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Londrina 
(Sindhotéis); Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Norte do Paraná 
(Abrasel); Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas do Paraná 
(Abrapar-PR); Administrações dos Shoppings Centers de Londrina; e 
Associação Comercial e Industrial de Londrina (Acil). A FEL e a Secretaria de 
Cultura manifestaram-se favoravelmente ao projeto, enquanto a Acil 
manifestou-se contrariamente à proposta.  
 
Acolhendo parecer da assessoria técnica as comissões de Direitos Humanos e 
de Desenvolvimento Econômico emitiram votos favoráveis à matéria, 
apresentando a emenda nº 1 ao substitutivo para adequar a proposta às 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação acolheu o parecer da assessoria jurídica e 
emitiu voto favorável ao projeto na forma do substitutivo nº1 e com a emenda 
nº 1. Aprovado o envio da matéria para manifestação do Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Conselho Municipal dos 



Direitos do Idoso e Secretaria Municipal do Idoso. Estes dois últimos órgãos 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto, com sugestões de correções no 
texto. Quorum: 10 votos. 
 
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.  
 
Números da Educação Infantil no Município (PI nº 117/2018) – O vereador 
Roberto Fú (PDT) deseja saber quantos Centros Municipais de Educação 
Infantil (CMEIs) e Centros de Educação Infantil (CEIs) existem em Londrina, 
quantas crianças são atendidas por estas instituições e quanto o Município 
repassa mensalmente por criança matriculada, entre outras informações. 
 
Construção de viaduto na avenida Dez de Dezembro (PI nº 118/2018) – As 
comissões de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização, composta pelos 
vereadores Filipe Barros (PSL), Amauri Cardoso (PSDB) e Valdir dos 
Metalúrgicos (SD), e de Política Urbana e Meio Ambiente, composta pelos 
vereadores Pastor Gerson Araújo (PSDB), Tio Douglas (PTB) e Valdir dos 
Metalúrgicos solicitam informações sobre a concorrência 007/2017, referente à 
licitação em andamento para a construção do viaduto entre as avenidas Dez de 
Dezembro e Jacob Bartolomeu Minatti. As duas comissões questionam em 
qual fase encontra-se o processo; qual o montante total de investimento; se 
foram elucidadas todas as dúvidas levantadas na decisão judicial de suspender 
a licitação e qual o prazo previsto para o fim do processo licitatório. 
 
INDICAÇÔES 
Nomeação de um escrivão para o Nucria – Os vereadores Junior Santos 
Rosa (PSD), Gerson Araújo (PSDB) e Tio Douglas (PTB), que compõem a 
Comissão de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança e do Adolescente, 
apresentam para aprovação do plenário a Indicação nº 2725/2018, que será 
encaminhada à Secretaria Estadual de Segurança Pública e Administração 
Penitenciária do Paraná solicitando a nomeação de mais um escrivão para o 
Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (Nucria) para o Município de 
Londrina. A solicitação é um dos encaminhamentos de reunião pública 
realizada em 18 de maio na sala de sessões da Câmara. 
 
Implantação de jurisdição para atendimento de crimes a crianças e 
adolescentes – Conforme encaminhamento de reunião pública realizada em 
18 de maio na Câmara de Vereadores, a Comissão de Defesa dos Direitos do 
Nascituro, da Criança e do Adolescente, composta pelos vereadores Junior 
Santos Rosa (PSD), Gerson Araújo (PSDB) e Tio Douglas (PTB), apresenta 
para aprovação do plenário a Indicação nº 2726/2018, que será encaminhada 
ao Tribunal de Justiça do Paraná solicitando estudo para a implantação de uma 
Vara específica para o atendimento de crimes envolvendo crianças e 
adolescentes na Comarca de Londrina. 
 



AGENDA 
Sexta-feira, 15 de junho  
20 horas - Sessão solene para entrega do Diploma de Reconhecimento 
Público ao "Ministério Gideões Mirins", da Igreja Presbiteriana Central de 
Londrina. A homenagem é uma iniciativa do vereador Filipe Barros (PSL) e o 
evento será realizado na sala de sessões do Legislativo 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  

 
EXPEDIENTE  
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da 
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA  
 
MESA EXECUTIVA 2018 
Ailton Nantes (presidente em exercício), Filipe Barros (1º secretário); 
Eduardo Tominaga (2º secretário) e João Martins (3º secretário) 
 
Coordenação Ana Paula Rodrigues Pinto MTB 2277PR Redação Silvana Leão MTB 2502PR 
Fotografia DP Torrecillas Fotojornalismo  Fones (43) 3374-1326 e 3374-1327 


