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3ª FEIRA – 23/10/2018 
 

Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (23): 
 
16 horas – O comandante do 2º Comando Regional da Polícia Militar do 
Paraná, tenente coronel Luiz Roberto Costa, participa da sessão desta tarde 
para falar sobre as metas, cronogramas e objetivos da corporação, além de 
fazer um relato das ações realizadas. O convite foi feito pelo vereador Péricles 
Deliberador (PSC) por meio do requerimento nº 301/2018. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Autoriza abertura de crédito junto à Secretaria de Obras (PL nº 116/2018) – 
Iniciativa do Executivo, o projeto autoriza a abertura de crédito adicional 
especial no valor de até R$ 4.101.000,00 junto à Secretaria Municipal de Obras 
e Pavimentação para execução dos serviços contratados por meio do 
Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do 
Paraná (Cindepar). O Executivo informa que a proposta visa adequar a 
classificação orçamentária da despesa, prevendo a anulação parcial de 
recursos da própria Secretaria Municipal de Obras, na mesma dotação 
(Contratação de Serviços – Cindepar). Acolhendo pareceres técnicos as 
comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Finanças e Orçamento 
emitiram pareceres favoráveis ao projeto. Vencido o prazo regimental, não 
houve apresentação de emendas. Quorum: 10 votos. 
 
Estende o prazo para a conclusão das obras da empresa Angelus (PL nº 
126/2018) – Iniciativa do Executivo, a matéria visa conceder mais 48 meses 
para que a empresa Angelus Indústria de Produtos Odontológicos conclua as 
obras previstas na lei nº 9.995/2006. Por meio desta lei a empresa recebeu 
uma área de 13.060,94 metros quadrados no Parque Tecnológico Francisco 
Sciarra, na Gleba Lindoia (zona Leste), para implantação de uma fábrica de 
produtos odontológicos nas áreas de prótese, endodontia e dentística. O prazo 
inicial para conclusão das obras venceu em julho de 2010. A lei nº 
11.057/2010, sancionada em outubro daquele ano, concedeu à empresa mais 
60 meses, ampliando o prazo para 29 de outubro de 2015. Mais uma vez a 
empresa solicitou e recebeu novo prazo de 36 meses, que venceria em 29 de 
outubro de 2018.  
 
De acordo com a proposta do Executivo a empresa instalou-se no local em 
janeiro de 2008 e atualmente a área construída é de 5.512,78 metros 
quadrados, com oferta de 78 empregos diretos. A Angelus informa que aguarda 
a aprovação de projeto de construção para ampliação da construção em mais 
1.171,70 metros quadrados, já protocolado junto à Prefeitura. A Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação não acolheu parecer da assessoria jurídica e 



manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de Política Urbana e 
Meio Ambiente também votou favoravelmente à matéria, acolhendo parecer 
técnico. Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas. 
Quorum: 13 votos. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial junto à Secretaria de 
Cultura (PL nº 127/2018) – Iniciativa do Executivo, o projeto altera as leis nº 
12.644/2017 (Plano Plurianual 2018-2021) e nº 12.538/2017 (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – 2018) para  autorizar a abertura de Crédito Adicional Especial 
no valor de até R$ 860.000,00 junto à Secretaria Municipal de Cultura / Fundo 
Especial de Incentivo a Projeto Culturais (FEIPC), por solicitação do Conselho 
Municipal de Política Cultural. O autor apresentou o substitutivo nº 1, alterando 
a fonte dos recursos para abertura de crédito. De acordo com o novo texto, o 
valor será obtido por meio da anulação parcial de recursos da Secretaria 
Municipal de Recursos Humanos destinados a despesas de custeio. A 
alteração somente será possível, de acordo com a justificativa, em função do 
atraso no processo licitatório do sistema de Recursos Humanos. Com isso, o 
orçamento disponível para 2018 não será utilizado em sua totalidade. 
Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação 
e de Finanças e Orçamento manifestaram-se favoravelmente ao projeto na 
forma do substitutivo nº 1. Quórum: 10 votos. 
 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
Os 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.  
 
Instalação de sanitário em quiosque (PI nº 186/2018) – O vereador Ailton 
Nantes (PP) deseja saber se no Termo de Concessão de Uso referente à 
instalação de quiosque no Calçadão da avenida Paraná pela Lanchonete 
Oliveira e Carvalho está prevista a construção de sanitário e a quem cabe esta 
responsabilidade. 
 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Os vereadores e vereadora discutem na sessão desta tarde a solicitação do 
Executivo de prorrogação de prazo para resposta ao seguinte PI:  
 
Inadimplência no pagamento do IPTU ( PI 175/2018) – O vereador Felipe 
Prochet (PSD) solicita informações do Executivo referentes ao percentual de 
inadimplência verificado nos anos de 2017 e 2018 para pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU). Prochet requer que os dados sejam 
encaminhados separadamente por faixa de valores, considerando imóveis com 
construção e terrenos vazios.  
 
AGENDA  
Sexta-feira, 26 de outubro 



20 horas -  Solenidade de entrega do Título de Cidadã Benemérita à 
professora de  Educação Física Cristiane de Freitas em razão do trabalho 
desenvolvido com estudantes da Educação Especial, por iniciativa do vereador 
Vilson Bittencourt (PSB). A cerimônia será realizada na sala de sessões do 
Legislativo e contará com transmissão online pelo 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 e Marcela 
Campos MTB 6229PR Fotografia DP Torrecillas Fotojornalismo  Fones (43) 3374-1326 e 3374-1327 
 


