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3ª FEIRA – 19/06/2018 

 
Confira os destaques da sessão desta terça-feira (19): 

 
14h30 – Comemoração alusiva ao “Dia da Imigração Japonesa no Brasil” 
celebrado em 18 de junho, com a presença de  autoridades municipais e 
lideranças da comunidade japonesa, além de alunos do 4º e 5º anos da rede 
municipal de ensino, vencedores do concurso de produção de texto “O Japão 
que Inspira”. O concurso integra o projeto “Imin 110 nas Escolas”, idealizado 
pelo vereador Eduardo Tominaga (DEM).   
  
A cerimônia será realizada por iniciativa dos vereadores Tominaga e Jairo 
Tamura (PR)  e está prevista no parágrafo 1º do artigo 116 do Regimento 
Interno da Câmara de Vereadores de Londrina (Resolução nº 106/2014).  
 
REDAÇÃO FINAL 
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” com o objetivo de 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), que manifestou-se 
favoravelmente à iniciativa, será o órgão municipal responsável pela 
fiscalização do programa. A matéria foi aprovada com a emenda nº 1, 
apresentada pelas comissões de Administração, Serviços Públicos e 
Fiscalização e de Educação, Cultura e Desporto por sugestão da Companhia 
Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), que altera a redação do artigo 12 
do projeto. Quorum: maioria simples.  
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Altera a lei que criou o fundo Municipal da Cultura e o Promic (PL nº 
255/2017) - De autoria do vereador Filipe Barros (PSL), o projeto acrescenta o 
artigo 22-A à lei nº 8.984/2002, que criou o Fundo Municipal da Cultura e o 
Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). De acordo com a 
proposta, os projetos beneficiados deverão indicar, em local visível e de fácil 
acesso, a faixa etária do público, proibindo a entrada de menores de 18 anos a 
espetáculos que contenham cenas de nudez. O projeto também proíbe a 



concessão de incentivos a artistas, organizadores, proponentes e curadores 
que tenham sofrido sentença condenatória por órgão colegiado por terem 
cometido infrações previstas no Código Penal (decreto-lei nº 2.848/1940 e no 
Estatuto da Criança e do Adolescente (lei nº 8.069/1990).  
 
Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação emitiu parecer prévio solicitando o envio da matéria para análise e 
manifestação da Secretaria Municipal de Cultura, Conselho Municipal de 
Cultura, Conselhos Tutelares de Londrina e Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.  
 
A Secretaria de Cultura sugeriu que alterações na lei 8.984/2002 sejam 
apresentadas e discutidas nas conferências municipais de Cultura. O Conselho 
Municipal de Política Cultural manifestou-se contrariamente ao projeto, 
enquanto os demais órgãos consultados não se manifestaram dentro do prazo 
regimental.  
 
As comissões de Educação, Cultura e Desporto e de Defesa dos Direitos do 
Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude não acolheram o 
parecer técnico e manifestaram-se favoravelmente à matéria, apresentando a 
emenda nº 1, com alterações na redação dos incisos I e II do artigo 1º. A 
Comissão de Justiça não acolheu o parecer jurídico e votou favoravelmente à 
tramitação do projeto com a emenda nº 1. O autor apresentou o substitutivo nº 
1, alterando a redação do artigo 1º, no que diz respeito à indicação da faixa 
etária e verificação da idade do espectador, para adequar o texto à portaria nº 
368/2014 do Ministério da Justiça e ao Estatuto da Criança e do Adolescente 
(lei nº 8.069/90). A Comissão de Justiça votou favoravelmente à tramitação da 
matéria, na forma do substitutivo nº 1. Na sessão do último dia 14 o projeto foi 
aprovado em segunda discussão na forma do substitutivo, tornando necessário 
mais um turno de discussão. 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.  
 
Hierarquia viária no Heimtal (PI nº 119/2018) – O vereador Junior Santos 
Rosa (PSD) requer informações sobre a classificação de trecho da rua 
Constantino Paschoal, entre a avenida Saul Elkind e a rua Benjamin 
Siebeneich, no Patrimônio Heimtal (zona Norte), e se existem projetos para a 
extensão desta via. 
 
Despesas do Município com aluguéis (PI nº 120/2018) – O vereador Roberto 
Fú (PDT) solicita dados sobre o número de imóveis locados pelo Município e 
quanto é gasto anualmente com pagamento de aluguéis para atender as 
necessidades da Administração Direta e Indireta. 
 
COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO 



Os vereadores e vereadora analisam na tarde desta terça-feira o requerimento 
nº 213/2018, de autoria do vereador Filipe Barros (PSL) e outros 12 
vereadores, que solicita a criação de uma Comissão Especial de Inquérito 
(CEI) pela Câmara Municipal de Londrina para investigar suposto esquema de 
fraude em cadastros de imóveis, alterações indevidas de dados cadastrais de 
contribuintes e cancelamento de tributos municipais, entre eles Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU), além de processamento e manipulação de 
informações tributárias e das atividades fiscalizatórias na Secretaria Municipal 
de Fazenda. De acordo com o artigo 76 do Regimento Interno da Câmara 
(Resolução nº 106/2014), as CEIs têm prazo de 20 dias para concluir os 
trabalhos, prorrogáveis por até metade deste período. Quorum para aprovação 
da Comissão Especial de Inquérito: 10 votos favoráveis. 
 
AGENDA 
Quarta-feira, 20 de junho  
16 horas – Reunião pública temática coordenada pela Comissão de 
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização para discutir o tema 
“Regularização Imobiliária em Condomínios Fechados”. O debate será 
realizado na sala de sessões do Legislativo, com transmissão online pelo site 
www.cml.pr.gov.br.  
 
Sexta-feira, 22 de junho 
14 horas – Reunião pública temática coordenada pelas comissões de 
Segurança Pública e de Educação, Cultura e Desporto para tratar dos 
problemas relacionados à venda de drogas no entorno das escolas. A 
discussão será realizada na sala de sessões do Legislativo, com transmissão 
online pelo site www.cml.pr.gov.br. 
 
20 horas - Sessão solene para entrega da Medalha Ouro Verde ao Sindicato 
Rural de Londrina, por iniciativa do vereador Ailton Nantes (PP). O evento será 
realizado na sala de sessões 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 


