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5ª FEIRA – 16/08/2018 

 
Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (16): 

 
REDAÇÃO FINAL 
Institui no Município o Programa “Adote uma Escola” (PL nº 147/2017) – 
De autoria dos vereadores Felipe Prochet (PSD), Amauri Cardoso (PSDB) e 
Filipe Barros (PRB), o projeto institui no Município o Programa “Adote uma 
Escola”, com o objetivo de incentivar pessoas físicas e jurídicas a contribuírem 
para melhorias e serviços de manutenção nas escolas municipais. Os 
participantes do Programa poderão colaborar com a doação de equipamentos; 
manutenção e conservação das escolas; reforma e ampliação de prédios 
escolares ou de outras ações que visem beneficiar o ensino; realização de 
atividades culturais, educacionais e esportivas. Será permitido aos adotantes 
veicularem publicidade nas respectivas escolas, com placas padronizadas pela 
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), e realizar mídia 
institucional. O projeto foi aprovado com as emendas nº 1 e nº 2, de autoria dos 
vereadores Felipe Prochet (PSD) e Eduardo Tominaga (DEM), que acolhem 
sugestões apresentadas na discussão plenária e acrescentam novas restrições 
para participantes do Programa, além de autorizar aos adotantes o uso do 
termo “Amigo da Escola” enquanto durar a adoção. Quorum: maioria simples. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Restringe a participação em conselhos municipais (PE nº 01/2018) – 
Iniciativa do Executivo, o projeto de emenda altera o artigo 59-A da Lei 
Orgânica do Município para proibir a participação em conselhos municipais de 
profissionais que atuem direta ou indiretamente, em suas atividades 
particulares, em processos municipais de licenciamento, análise e aprovação 
administrativa afetos às atividades do conselho. Na justificativa, o autor informa 
que o objetivo é ampliar os efeitos da moralidade administrativa, restringindo a 
participação nos conselhos de membros que possam ter interesses pessoais 
nos encaminhamentos por eles formulados. O Executivo ressalta ainda que, no 
documento em que disciplina a regulamentação do Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV), o Ministério das Cidades deixa claro o impedimento de 
análise por profissionais que tenham participado do processo de elaboração 
deste documento, ainda que por suas empresas, em benefício da idoneidade 
do processo de análise e aprovação. 
 
Acolhendo parecer técnico, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
manifestou-se favoravelmente ao projeto, na forma do substitutivo nº 1, que 
altera a redação do texto, acrescentando o parágrafo 7º ao artigo 64 da Lei 
Orgânica (específico dos conselhos), para expressar a proibição. As comissões 
de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização e de Política Urbana e Meio 



Ambiente acolheram os pareceres técnicos e manifestaram-se favoravelmente 
ao projeto na forma do substitutivo nº 1, apresentando a emenda nº 1, que faz 
adequações na redação do parágrafo proposto. Em nova análise, a Comissão 
de Justiça manifestou-se favoravelmente à emenda nº 1. Quorum:13 votos. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Faz alterações na lei que instituiu o Projeto Cidade Limpa (PL nº 293/2017) 
- De autoria do Executivo, o projeto propõe alterações na lei nº 10.966/2010, 
que instituiu o Projeto Cidade Limpa. Na justificativa do projeto o autor informa 
que tratam-se de ajustes para evitar equívocos de interpretação da lei e 
garantir eficiência na fiscalização, como também maior segurança jurídica às 
empresas de publicidade e propaganda, além do combate à poluição visual. 
Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação solicitou, por meio de parecer prévio, a análise e manifestação da 
Câmara Técnica Permanente do Projeto Cidade Limpa, composta por 12 
órgãos e instituições, entre eles Instituto de Pesquisa e Planejamento urbano 
de Londrina (IPPUL), Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) 
e Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL).  
 
Acolhendo parecer da assessoria jurídica a Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação votou favoravelmente ao projeto, apresentando a emenda nº 1 para  
suprimir do texto o parágrafo do artigo 22 que prevê a suspensão da 
concessão ou renovação da autorização para instalação de engenhos às 
empresas com débito junto à CMTU. A Comissão de Política Urbana e Meio 
Ambiente apresentou o substitutivo nº 1, que define corretamente o 
quadrilátero central onde são proibidos os anúncios publicitários e institui 
novamente a Câmara Técnica Permanente, excluindo alguns de seus 
membros. A Comissão de Justiça votou favoravelmente ao substitutivo, 
apresentando a emenda nº 2, que altera a redação dos artigos 12, 13 e 19 do 
substitutivo nº 1. 
 
Após a aprovação em primeiro turno os vereadores Vilson Bittencourt (PSB) e 
Jairo Tamura (PR) apresentaram, respectivamente, as emendas nº 3, nº 4 e nº 
5 ao substitutivo nº1, que alteram as redações dos artigos 7º e do parágrafo 
único do artigo 10º, além de acrescentar o parágrafo 12 no artigo 8º. Acolhendo 
parecer jurídico, a Comissão de Justiça manifestou-se favoravelmente às 
emendas. Quorum: 10 votos. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Declara de utilidade pública a Associação de Comitês de Serviços da Área 
Norte Paranaense (PL nº 84/2018) – Iniciativa do vereador Péricles 
Deliberador (PSC), o projeto declara de utilidade pública a Associação de 
Comitês de Serviços da Área Norte Paranaense, que tem por finalidade a 
assistência aos grupos Narcóticos Anônimos e seus Comitês de Serviços. O 
título é importante para que a entidade atenda às suas finalidades estatutárias 
e firme convênios, além de estar regular perante os órgãos públicos. Acolhendo 
pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação; de 
Direitos Humanos e Defesa da Cidadania e de Seguridade Social 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria simples. 
 



Declara de utilidade pública o Instituto Não Me Esqueças (PL nº 98/2018) – 
Iniciativa do vereador José Roque Neto (PR), o projeto declara de utilidade 
pública o Instituto Não Me Esqueças, constituído em março de 2017 com a 
missão de defender os direitos e a qualidade de vida dos Doentes de 
Alzheimer, de seus familiares e cuidadores. Entre as finalidades específicas 
estão a promoção da assistência social, a educação e a saúde das vítimas da 
doença; a conscientização pública e compreensão do problema na 
comunidade, por meio de ações socioeducativas; o fomento à capacitação de 
profissionais da área e o apoio a pesquisas científicas relacionadas à doença, 
entre outras. Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça, 
Legislação e Redação; de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania e de 
Seguridade Social manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: 
maioria simples. 
 
Abre Crédito Adicional Especial para início das reformas no prédio da 
Câmara (PL nº 107/2018) – De autoria do Executivo, o projeto altera o Plano 
Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município para 
abrir Crédito Adicional Especial – Superávit Financeiro, no valor de R$ 
500.000,00, junto à Câmara Municipal, para as primeiras providências relativas 
à readequação da estrutura física da sede do Legislativo. A medida 
possibilitará a utilização de parte dos recursos do superávit financeiro apurado 
no balanço patrimonial do exercício de 2017. Atualmente a Câmara dispõe de 
recursos da ordem de R$ 15 milhões em seu Fundo Especial, criado em 2009 
para custear despesas de capital que não possam ser absorvidas pelos 
recursos da programação orçamentária anual. Acolhendo pareceres técnicos, 
as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Finanças e Orçamento 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: 10 votos. 
 
AGENDA 
Sexta-feira, 17 de agosto 
14 horas – O tema “Perspectivas para o Transporte Público Municipal e Plano 
de Mobilidade Urbana” será discutido durante reunião pública coordenada 
pelas comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de Desenvolvimento 
Econômico, na sala de sessões do Legislativo. Foram convidados dirigentes de 
diferentes pastas do Executivo (IPPUL, CMTU, CODEL e Secretaria de 
Governo), representantes de entidades da sociedade civil,  das empresas de 
transporte coletivo que hoje operam o sistema e do segmento acadêmico. 
Também estará presente o diretor administrativo institucional da Associação 
Nacional de Empresas de Transporte Urbano (NTU), Marcos Bicalho. O evento 
contará com transmissão online por meio do site ww.cml.pr.gov.br. 
 
Segunda-feira, 20 de agosto 
9 horas – Sessão de Julgamento dos vereadores Mario Takahashi (PV) e Rony 
Alves (PTB) por suposto ato incompatível com o decoro parlamentar, conforme 
denúncia decorrente da representação nº. 1/2018, de autoria do vereador Filipe 
Barros (PSL). A sessão obedecerá ao rito estabelecido no Decreto-Lei 201/67 e 
contará com transmissão online por meio do site ww.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  
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