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3ª FEIRA – 26/6/2018 
 

Confira dos destaques da sessão ordinária desta terça-feira (26/06): 
 
17 horas – A convite do vereador Vilson Bittencourt (PSB), Maria Cristiane 
Sartori e Marcos Modesto, integrantes do grupo de famílias que tiveram 
parentes vítimas da violência urbana em Londrina, participam da sessão desta 
tarde para falarem sobre o tema. O convite foi feito por meio do requerimento 
nº 191/2018. 
 
Comissão Especial de Inquérito – O Colégio de Líderes se reúne na tarde 
desta terça-feira, durante a sessão ordinária, para indicar os integrantes da 
Comissão Especial de Inquérito (CEI), aprovada na última terça-feira (19), que 
vai 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. A abertura da CEI foi 
solicitada pelo vereador Filipe Barros (PSL) e outros 12 vereadores por meio do  
requerimento nº 213/2018. De acordo com o Regimento Interno da Câmara 
(Resolução nº 106/2014), as CEIs têm prazo de 120 dias para concluir os 
trabalhos, prorrogáveis por até metade deste período.  

 

PARECER PRÉVIO 

Cria a Escola de Governo da PML (PL nº 29/2018) – Os vereadores e 
vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio da Comissão de Finanças e 
Orçamento 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. Na 
justificativa do projeto o autor informa que a criação da Escola de Governo não 
resultará em impacto orçamentário-financeiro para o Município.  

Acolhendo parecer da Controladoria do Legislativo a Comissão de Finanças e 
Orçamento emitiu parecer prévio solicitando a manifestação da Controladoria-
Geral do Município e da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 
Tecnologia sobre a existência ou não de impacto orçamentário-financeiro e, em 



caso positivo, se a proposta está em consonância com os artigos 16 e 17 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n^101/2000). Quorum: 
maioria simples. 

SEGUNDA 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. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas. 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. 
Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas. 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. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas. Quorum: maioria simples. 

 



PEDIDO 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.  

Previsão de pavimentação asfáltica (PI nº 127/2018) – O vereador Roberto 
Fú (PDT) solicita informações sobre a existência de projeto para realização de 
serviços de pavimentação asfáltica na rua Jaçanã, na Vila Yara (Centro), e na 
rua Olívio Corsini, no jardim Vale dos Tucanos (zona Sul). Em caso negativo, 
questiona qual o impedimento. 

AGENDA 

Quarta-feira, 27/06 

9h30 – A Comissão de Desenvolvimento Econômico coordena reunião pública 
sobre o tema “Planejamento, realização de convênio e programação 
orçamentária para aquisição de veículos, máquinas e equipamentos destinados 
à Secretaria Municipal de Agricultura”. O debate será realizado na sala de 
sessões do Legislativo, com transmissão online por meio do site 
www.cml.pr.gov.br.  

20 horas - Sessão solene para entrega do Título de Cidadão Benemérito de 
Londrina a Marcelo da Silva Pívaro, por iniciativa do vereador Tio Douglas 
(PTB). O evento será realizado na sala de sessões com transmissão online por 
meio do site www.cml.pr.gov.br.  

Sexta-feira, 29/06 

9h30 - A Comissão de Desenvolvimento Econômico coordena reunião pública 
para discutir o tema “Plano de Desenvolvimento Econômico de Londrina”, com 
a participação de lideranças empresariais e da Administração municipal. O 
debate será realizado na sala de sessões do Legislativo, com transmissão 
online por meio do site www.cml.pr.gov.br.  

20 horas – Entrega da Medalha Ouro Verde à Augusta, Respeitável, Benfeitora 
Loja Simbólica Maçônica Fidelidade nº 1883, por iniciativa do vereador Vilson 
Bittencourt (PSB). A sessão solene será realizada 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 


