
 

 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - 17ª LEGISLATURA  - ANO 8 - Nº. 644 

3ª FEIRA – 03/07/2018 

 
Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (3): 

 
14h30 – Cerimônia alusiva à 1ª Semana Municipal da Criança e do 
Adolescente, prevista na lei municipal nº 12.530/2017, de autoria do vereador 
Amauri Cardoso (PSDB). De acordo com a lei, o evento integra o Calendário de 
Comemorações Oficiais do Município. Estarão presentes representantes do 
Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude (Neddij), 
da Universidade Estadual de Londrina (UEL), e da Câmara Mirim. A cerimônia 
será realizada por iniciativa do vereador Amauri Cardoso, por meio do 
requerimento nº 160/2018. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Devolve ao Município parte de área doada à BRF (PL 79/2018) – De autoria 
do Executivo, o projeto tramita em regime de urgência para alterar a lei 
municipal nº 12.477/2016, que permitiu a doação de uma área de terras 
contendo 157.300,00 m², localizada no prolongamento leste da avenida Saul 
Elkind (zona Norte), à empresa BRF (antiga Brasil Foods), para reduzir o 
tamanho do imóvel doado. Após revisão do plano de ocupação, o 
conglomerado do ramo alimentício, que originou-se da fusão das marcas Sadia 
e Perdigão, decidiu utilizar apenas 101.603,86 m² da área para a instalação de 
um Centro de Distribuição de produtos resfriados e congelados. De acordo com 
a proposta, a área remanescente será revertida ao Município e parte dela 
(20.000,00 m²) será doada à Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) 
para a construção de um Centro de Distribuição. Como contrapartida, a 
Sanepar se compromete a custear a execução de toda a infraestrutura de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário da região, que abriga a Cidade 
Industrial I. Acolhendo o parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação votou favoravelmente ao projeto, alertando para a 
necessidade de serem anexadas respostas do Instituto de Desenvolvimento de 
Londrina (Codel) a questionamentos da assessoria jurídica. Acolhendo 
pareceres técnicos, as comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de 
Finanças e Orçamento manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: 
13 votos. 
 
Institui a assinatura eletrônica na rotina do Legislativo (projeto de 
resolução nº 1/2018) – De autoria da Mesa Executiva, o projeto de resolução 
institui o registro, visualização, tramitação e controle em meio eletrônico das 
matérias legislativas e administrativas na Câmara. De acordo com a proposta 
todos os atos passarão a ser assinados eletronicamente, de forma a permitir 
identificar o usuário responsável. Após a implantação do processo eletrônico só 
será permitida a tramitação física (papel) de procedimentos administrativos e 



legislativos já iniciados anteriormente. A conversão dos procedimentos para o 
meio eletrônico ocorrerá de forma gradual, de acordo  com cronograma e 
prioridades que serão definidos pela Presidência da Casa. O objetivo, segundo 
a justificativa apresentada no projeto, é modernizar os trabalhos garantindo 
agilidade, transparência e segurança aos atos administrativos e legislativos da 
Câmara Municipal de Londrina.  Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu voto favorável à tramitação 
da matéria. Da mesma forma, a Comissão de Administração, Serviços Públicos 
e Fiscalização manifestou-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo 
regimental, não houve apresentação de emendas. Quorum: 10 votos. 
 
ADMISSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO  
Na tarde desta terça-feira os vereadores decidem em discussão única se 
admitem a tramitação de projeto de autoria do vereador Roberto Fú (PDT) que 
propõe alteração no Plano Diretor de Arborização do Município, para dispensar 
de compensação os munícipes carentes e entidades sem fins lucrativos que 
reivindicarem corte ou erradicação de árvores em áreas particulares.  
 
De acordo como artigo 29, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município (LOM), 
os projetos de lei referentes a Códigos, Estatutos, Planos e de Emenda à LOM 
devem ser encaminhados à Câmara Municipal de Londrina no mínimo 90 dias 
antes dos seus períodos de recesso, caso contrário somente serão admitidos 
para tramitação mediante a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara, ou 
seja, com o voto favorável de 13 vereadores.  
 
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.  
 
Permissionários de transporte escolar (PI nº 132/2018) – O vereador Tio 
Douglas (PTB) solicita informações sobre o número de permissionários para 
realizar o serviço de transporte escolar na cidade, o número de vistorias feitas 
por ano nestes veículos, taxas cobradas e as regras para os ônibus escolares, 
entre outras informações.  
 
Custo do aluno do ensino fundamental I (PI nº 133/2018) – O vereador 
Amauri Cardoso (PSDB) solicita dados sobre o custo por aluno do ensino 
fundamental I para o Município. 
 
AGENDA 
Quarta-feira, 4 de julho 
14 horas – Reunião pública coordenada pelas comissões de Administração, 
Serviços Públicos e Fiscalização e de Educação, Cultura e Desporto para 
discutir o tema “Condições estruturais básicas para as escolas”. O debate será 
realizado na sala de sessões com transmissão online por meio do site 
www.cml.pr.gov.br.  
 



20 horas - Sessão solene para entrega do Título de Cidadão Honorário de 
Londrina ao professor Julio Alves Marques, por iniciativa do vereador José 
Roque Neto (PR). O evento será realizado na sala de sessões com 
transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br.  
 
Quinta-feira, 5 de julho 
17 horas - Sessão solene para entrega do Diploma de Reconhecimento 
Público à Maternidade Municipal Lucilla Ballalai, por iniciativa do vereador Tio 
Douglas (PTB), a ser realizada durante a sessão ordinária. A cerimônia 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 


