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

17  horas –  O  major  Nelson  Villa  Junior,  comandante  da  4ª  Companhia
Independente da Polícia Militar, participa da sessão desta tarde para falar sobre
os trabalhos realizados e os projetos em desenvolvimento na Companhia. O
convite  foi  feito  pelo  vereador  Junior  Santos  Rosa  (PSD),  por  meio  do
requerimento nº 203/2018. 

SEGUNDA DISCUSSÃO
Proíbe benefícios a entidades e pessoas físicas que tenham participado
de invasões (PE nº 2/2017) – De autoria dos vereadores Filipe Barros (PSL),
João  Martins  (PSL),  Eduardo  Tominaga  (DEM),  Ailton  Nantes  (PP),  Jamil
Janene (PP), Felipe Prochet (PSD) e do vereador afastado Mario Takahashi
(PV),  o  projeto  nº  2/2017  de  emenda  à  Lei  Orgânica  do  Município  (LOM)
propõe o acréscimo de dois parágrafos, numerados como 5º e 6º, ao artigo 80
da LOM que vedam doações e concessões de uso de áreas e prédios públicos
a entidades, Ongs, Oscips e movimentos que tenham participado de invasões
em  imóveis  públicos.  A proposta  também  proíbe  as  pessoas  que  tenham
participado de invasões de serem incluídas na lista de espera da casa própria
pelo  Sistema  Financeiro  de  Habitação  e  pela  Companhia  Municipal  de
Habitação de Londrina (Cohab-Ld).

Atendendo a sugestão da Cohab, os autores apresentaram o substitutivo nº 1,
que  acrescenta  três  parágrafos  (5º,  6º  e  7º)  ao  artigo  80  da  LOM,
estabelecendo que as pessoas físicas, entidades, Ongs, Oscips, associações
ou movimentos ficam proibidos de receber em doação, concessão, permissão
ou autorização de uso os imóveis públicos que invadiram ou se apropriaram
irregularmente.  De  acordo  com  o  substitutivo  estas  pessoas  e  entidades
poderão,  desde  que  cumpram  os  requisitos  legais,  receber  outro  imóvel,
diverso  daquele  que  foi  invadido,  submetendo-se  às  mesmas  condições
oferecidas a outras pessoas físicas e jurídicas. Por fim, o substitutivo ainda
exclui da proibição de receber os imóveis que foram invadidos os casos que
confrontem  com  o  disposto  na  lei  federal  nº  13.465/2017,  que  trata  da
regularização fundiária urbana e rural, para harmonizar a proposta à legislação
que trata do assunto. 

As  comissões  de  Política  Urbana  e  Meio  Ambiente  e  de  Fiscalização  e
Acompanhamento de Doação de Bens Públicos solicitaram a manifestação, por
meio de parecer prévio, do Conselho Municipal da Cidade (CMC), do Conselho
Municipal  de  Habitação  de  Londrina  (CMHL);  da  Secretaria  Municipal  de
Assistência  Social  e  do  Conselho  Municipal  dos  Moradores  de  Rua.  A



Secretaria  de  Assistência  Social,  o  CMHL  e  o  CMC  manifestaram-se
contrariamente ao projeto. As comissões de Fiscalização e Acompanhamento
de Doações de Bens Públicos e de Política Urbana e Meio Ambiente acolheram
os  pareceres  técnicos  e  votaram  contrariamente  ao  projeto,  na  forma  do
substitutivo, com voto em separado do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB).
Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas. Quórum: 13
votos.

ADMISSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO 
Na tarde desta terça-feira os vereadores e vereadora decidem em discussão
única se admitem a tramitação de projeto de lei de iniciativa do Executivo que
introduz  alterações  na  Lei  de  Uso  e  Ocupação  do  Solo  do  Município  de
Londrina  (lei nº 12.236/2015). A proposta classifica as indústrias conforme os
critérios  de  tipo  de  atividade,  por  ordem  decrescente  de  restrição,  em
categorias denominadas A, B, C e D.

De acordo com o 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  vereadores.  A Câmara
permanecerá em recesso no período de 21 de dezembro de 2018 a 31 de
janeiro de 2019. Quorum: 13 votos. 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
O Pedidos  de  Informação 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. 

Indeferimento  de  alvará  (PI  nº  184/2018) –  O vereador  Vilson  Bittencourt
(PSB)  solicita  esclarecimentos  sobre  a  irregularidade  que  causou  o
indeferimento do pedido de Alvará de Licença do “Bar do Roko”, localizado no
jardim Shangri-lá B (Centro).

PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Os vereadores e vereadora discutem na sessão desta tarde a solicitação do
Executivo de prorrogação de prazo para resposta ao seguinte PI:

Déficit do Fundo de Previdência da Caapsml (PI nº 172/2018) – O vereador
Amauri Cardoso (PSDB) solicita informações sobre o plano de amortização do
déficit atuarial do Fundo de Previdência da Caixa de Assistência e Pensões dos
Servidores Municipais de Londrina (Caapsml), que deve ser encaminhado para
aprovação  legislativa,  e  se  estão  sendo realizados  os  aportes  previstos  no
Orçamento Municipal.

AGENDA
Segunda-feira, 22 de outubro
19 horas – A Comissão de Finanças e Orçamento coordena audiência pública
para debater  o  projeto  de lei  nº  147/2018,  de autoria  do Executivo,  com a



proposta de Orçamento do Município para o ano de 2019. A audiência será
realizada na sala de sessões do Legislativo, com transmissão online por meio
do site www.pr.gov.br.
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