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5ª FEIRA – 20/11/2018 
 

Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (20): 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Autoriza permuta de áreas para construção de moradias populares (PL nº 
163/2018) – Iniciativa do Executivo, o projeto desafeta de uso comum do povo 
uma área de 6.839,73 metros quadrados, localizada no Conjunto Habitacional 
João Turquino (zona Norte), de propriedade do Município, e autoriza sua 
permuta por outro imóvel, de propriedade da Companhia de Habitação de 
Londrina (Cohab-Ld), localizada no Conjunto Habitacional Avelino Antônio 
Vieira (zona Oeste), medindo 4.097,64 metros quadrados. A permuta visa 
permitir a construção, por parte da Cohab, de unidades habitacionais de 
interesse social. Atualmente, a área da Cohab a ser permutada vem sendo 
utilizada pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de cessão de uso, a 
título precário e não-oneroso, para funcionamento da Escola Municipal Geni 
Ferreira.  
 
A área do Conjunto João Turquino foi avaliada em R$ 1.246.000,00, enquanto 
a área do Conjunto Avelino A. Vieira foi avaliada em R$ 1.316.700,00 pela 
Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis e de Preços Públicos. De 
acordo com o projeto, a diferença de R$ 70.700,00 será paga à Cohab-Ld no 
ato da assinatura da escritura pública de permuta. O projeto, que tramita em 
regime de urgência, recebeu parecer favorável da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação. Da mesma forma, as comissões de Educação, Cultura 
e Desporto; de Política Urbana e Meio Ambiente e de Finanças e Orçamento 
votaram favoravelmente à matéria. Quórum: 13 votos. 
 
PRAZO PARA EMENDAS 
Dispensa a compensação por corte de árvores (PL nº 114/2018) - O 
presidente em exercício da Câmara, vereador Ailton Nantes (PP), deverá 
anunciar o prazo de sete dias úteis para apresentação de emendas ao projeto 
de lei nº 114/2018, de autoria do vereador Roberto Fú (PDT), que propõe 
alteração no Plano Diretor de Arborização do Município para dispensar de 
compensação os munícipes carentes (cuja renda não ultrapasse dois salários 
mínimos) e entidades sem fins lucrativos que reivindicarem corte ou 
erradicação de árvores em áreas particulares. De acordo com o atual texto do 
parágrafo 3º do artigo 61 do Plano Diretor de Arborização, a forma de 
compensação é definida pela Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), órgão 
responsável também pela autorização para cortes ou erradicações.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando 
a análise e parecer da Sema, que manifestou-se favoravelmente ao projeto. A 



Comissão de Justiça votou favoravelmente à tramitação da matéria, enquanto a 
Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania solicitou, por meio de 
parecer prévio, a manifestação da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
que sugeriu a adoção do critério de família de baixa renda como aquela que 
possui renda familiar mensal de até três salários mínimos. A Comissão de 
Direitos Humanos apresentou a emenda modificativa nº 1, com a alteração 
sugerida. Acolhendo parecer técnico, a Comissão de Justiça manifestou-se 
favoravelmente à emenda nº 1, apresentando subemenda para correção 
redacional.  
 
Revoga a lei que definiu a Planta Genérica de Valores para lançamento de 
IPTU (PL nº 112/2018) – De iniciativa popular, o projeto revoga integralmente a 
lei nº 12.575/2017, que definiu a nova Planta Genérica de Valores (PGV) e 
preços básicos por metro quadrado de construção para efeito de lançamento 
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), e a lei nº 12.647/2017, que 
alterou a lei nº 12.575/2017. Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio à matéria, 
solicitando manifestação do Executivo sobre o impacto orçamentário-financeiro, 
como prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. De acordo com o Executivo, a 
revogação da PGV comprometeria diversas políticas públicas do Município. A 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação votou favoravelmente à tramitação 
do projeto de lei. Acolhendo parecer técnico, a Comissão de Finanças e 
Orçamento emitiu voto contrário à matéria. Já as comissões de Política Urbana 
e Meio Ambiente e de Desenvolvimento Econômico manifestaram-se 
favoravelmente à proposta. Quórum: 13 votos.  
 
PARECERES PRÉVIOS 
Autoriza a transferência de alvarás a familiares de feirantes (PL nº 
27/2018) - Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio 
da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 27/2018, de 
autoria do vereador Roberto Fú (PDT), que prevê a transferência do direito à 
exploração do serviço de feirante ou ambulante aos sucessores legítimos, em 
caso de doença grave ou de falecimento do possuidor de Alvará e Licença, 
Permissão ou Autorização. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não 
acolheu o parecer da assessoria jurídica, que manifestou-se contrariamente ao 
projeto por entender que trata-se de matéria inconstitucional, e emitiu parecer 
prévio solicitando a manifestação da Companhia Municipal de Trânsito e 
Urbanização (CMTU). Quórum: maioria simples. 
 
Transfere a competência de aprovação de loteamentos ao IPPUL (PL nº 
80/2018) - Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio 
da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 80/2018, de 
autoria do Executivo, que transfere da Secretaria Municipal de Obras e 
Pavimentação ao Instituo de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina 
(IPPUL) a competência para aprovação de loteamentos urbanos. A Comissão 
de Justiça solicita a manifestação da Secretaria Municipal de Gestão Pública 
ao substitutivo nº 1, que altera a redação do artigo 5º do projeto para definir a 
estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação. 
Quórum: maioria simples. 
 



PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Os Pedidos de Informação (PI) 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.  
 
Investimentos no esporte e reformas de quadras poliesportivas (PI nº 
204/2018) – A vereadora Daniele Ziober (PP) solicita informações sobre o total 
de recursos liberados para a Fundação de Esportes de Londrina (FEL) de 2017 
até hoje; sobre os projetos beneficiados com os recursos e ainda sobre a 
existência de cronograma para a reforma de diversas quadras esportivas, entre 
outras informações.  
 
Imóveis da Cohab cedidos a outros órgãos públicos (PI nº 205/2018) – O 
vereador Vilson Bittencourt (PSB) deseja saber quantos imóveis de 
propriedade da Companhia Municipal de Habitação de Londrina (Cohab-Ld) 
estão sendo utilizados por órgãos públicos e quais atividades são 
desenvolvidas nestes imóveis, entre outras informações. 
 
Levantamento dos serviços de recape asfáltico (PI nº 206/2018) – O 
vereador Valdir dos Metalúrgicos (SD) requer informações sobre os serviços de 
recape asfáltico realizados no município no biênio 2017-2018 e sobre o 
departamento responsável pelo cronograma de manutenção viária e 
recapeamento no município.  
 
Na sessão desta tarde o vereador Tio Douglas (PTB) apresenta três pedidos 
de informação ao Executivo sobre os seguintes assuntos: possibilidade de 
contratação de motoristas de ônibus pelo Município e de uso dos ônibus 
escolares estacionados no pátio do antigo Instituto Brasileiro do Café (PI nº 
207/2018); valor da arrecadação do Imposto sobre Serviços (ISS) nos últimos 
três anos (PI nº 208/2018) e o número de vielas em processo de venda no 
município (PI nº 209/2018).  
 
AGENDA 
Quinta-feira, 22 de novembro 
14h30 – Solenidade de entrega do selo “Arma não é brinquedo… dê abraços!” 
a 34 empresas da cidade que não comercializam brinquedos parecidos com 
armas de fogo, conforme prevê a lei nº 11.309/2011. Em sua 8ª edição, a 
cerimônia será realizada durante sessão ordinária, com a presença de 
representantes da Prefeitura de Londrina, da Polícia Militar, de lojistas e 
entidades da sociedade civil que atuam na promoção da cultura de paz, 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  
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