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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (21): 

 
PARECER PRÉVIO 
Altera as regras de funcionamento da Corregedoria-Geral do Município 
(PL nº 122/2018) - Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer 
prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 
122/2018, que altera as leis municipais nº 4.928/1992; nº 8.834/2002; e nº 
9.864/2005, relacionadas aos trabalhos da Corregedoria-Geral do Município, 
órgão vinculado à Procuradoria-Geral do Município. Entre as alterações 
propostas estão a que define como dever do servidor público guardar sigilo 
sobre os assuntos da repartição e sobre despachos, decisões e providências, e 
a que define que o prazo para prescrição da punibilidade das infrações 
disciplinares passa de 180 dias para dois anos. Ainda de acordo com o projeto 
a Procuradoria-Geral passa a ter oito assessorias técnico-administrativas (e 
não mais cinco) e a Corregedoria-Geral passa a ser composta por seis 
corregedores adjuntos (e não mais quatro). As mudanças visam, de acordo 
com a justificativa do autor, reestruturar e consolidar a Corregedoria-Geral para 
combater, com maior efetividade, a prática de supostas irregularidades no 
âmbito da Administração municipal. Acolhendo parecer da assessoria jurídica, 
a Comissão de Justiça emitiu parecer prévio solicitando análise e manifestação 
da Secretaria Municipal de Gestão Pública. Quorum: maioria simples. 
 
AGENDA 
Terça-feira, 21 de agosto  
15h30 – A Comissão Processante (CP) da Câmara Municipal de Londrina se 
reúne para colher o depoimento pessoal do vereador afastado Mario Takahashi 
(PV), que será realizado na sala de reuniões do prédio do Legislativo. A CP é 
presidida pelo vereador José Roque Neto (PR), tendo como relator João 
Martins (PSL) e membro o vereador Vilson Bittencourt (PSB).   
 
Quarta-feira, 22 de agosto 
9 horas - A Comissão Especial (CE) que apura possíveis irregularidades no 
Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina  (Provopar-Ld) agendou 
reunião para análise de relatório prévio elaborado pela Controladoria da 
Câmara e definir as primeiras pessoas a serem ouvidas na fase de oitivas. A 
Comissão é formada pelos vereadores Vilson Bittencourt (PSB), Valdir dos 
Metalúrgicos (SD) e Tio Douglas (PTB).  O encontro será na sala de reuniões 
do prédio do Legislativo. 
 
14 horas – Formada pelos vereadores Filipe Barros (PSL), Amauri Cardoso 
(PSDB) e Jamil Janene (PP), a Comissão Especial de Inquérito (CEI) que 



investiga possíveis fraudes no cancelamento de tributos municipais se reúne 
para colher dois depoimentos: de um servidor da Secretaria Municipal de 
Fazenda e de um representante de uma das empresas que teriam se 
beneficiado das alterações indevidas no cadastro de imóveis.  A oitiva será 
realizada na sala de reuniões do prédio da Câmara. 
 
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 


