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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (27):
17 horas – A coordenadora de projetos da Gerência de Formação Continuada
da Secretaria Municipal de Educação, Carla Paiva Cordeiro, e o gestor da
organização Londrina Pazeando, Luiz Cláudio Galhardi foram convidados para
falarem sobre a realização da 1ª Semana Municipal de Justiça Restaurativa,
instituída por meio da lei nº 12.624/2017, de autoria do vereador Amauri
Cardoso (PSDB) e realizada anualmente na terceira semana do mês de
novembro. O convite é uma iniciativa do vereador Amauri Cardoso, feito por
meio do requerimento nº 481/2018.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Acrescenta no Código de Posturas a venda de biscoitos salgados ou
doces por ambulantes (PL nº 60/2018) - De autoria do vereador Roberto Fú
(PDT), o projeto acrescenta no artigo 77 da lei nº 11.468/2011 (Código de
Posturas do Município) a possibilidade da venda de biscoitos salgados ou
doces por ambulantes. O autor justifica que como estes produtos não estão
inseridos na lei, os ambulantes não conseguem alvará ou autorização para a
venda. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio
solicitando a análise e manifestação da Vigilância Sanitária e da Companhia
Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). A Vigilância Sanitária não se
opôs à iniciativa, enquanto a Coordenadoria de Controle de Espaço Público da
CMTU sugeriu melhor detalhamento no texto, para restringir a venda aos
biscoitos caseiros e/ou de polvilho. A sugestão foi acatada por meio da emenda
nº 1, da Comissão de Justiça. Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de
Política Urbana e Meio Ambiente e de Desenvolvimento Econômico votaram
favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não houve
apresentação de emendas. Quórum: 13 votos.
PRAZO PARA EMENDAS
Altera as regras para cobrança da taxa de lixo (PL nº 134/2018) - 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 134/2018, que altera artigos da lei nº 7.303/1997 (Código Tributário do
Município) e revoga artigo da lei nº 12.575/2017 que atualizou a Planta
Genérica de Valores no município. Esta atualização criou um fator de limitação
na cobrança da taxa de coleta e disposição de lixo, prevendo o lançamento por
imóvel, independentemente da sua utilização e da quantidade de unidades
imobiliárias existentes no mesmo lote. Atualmente, de acordo com a lei nº
12.575/2017, os imóveis que contêm mais de uma edificação cadastrada têm a
taxa calculada por unidade imobiliária. A proposta do Executivo também muda

o cálculo dos valores a serem pagos, com a adoção de uma fórmula específica,
e não mais pelo valor fixo de R$ 1,44 por unidade de serviço prestado.
O Executivo apresentou o substitutivo nº 1, alterando a redação de artigos do
texto original. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação acolheu o parecer
jurídico e manifestou-se favoravelmente ao projeto, apresentando o substitutivo
nº 2, com correções de ordem técnico-redacional. As comissões de Política
Urbana e Meio Ambiente e de Finanças e Orçamento manifestaram-se
contrariamente ao substitutivo nº 1 e favoravelmente ao projeto na forma do
substitutivo nº 2.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Autoriza abertura de crédito para infraestrutura em áreas industriais (PL
nº 150/2018) – Iniciativa do Executivo, o projeto autoriza que seja alterado o
Plano Plurianual (PPA) 2018-2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a
Lei Orçamentária Anual (LOA) para abrir Crédito Adicional Suplementar na
quantia de até R$ 25.000.000,00 junto à Secretaria Municipal de Obras e
Pavimentação, que serão investidos em projeto de industrialização na zona
Norte do município. Acolhendo parecer técnico, a Comissão de Justiça,
Legislação e Redação manifestou-se favoravelmente ao projeto. O autor
apresentou o substitutivo nº 1, com correções na redação de alguns artigos da
proposta. E nova análise a Comissão de Justiça manifestou-se favoravelmente
ao projeto na forma do substitutivo nº 1. Acolhendo parecer técnico, a
Comissão de Finanças e Orçamento manifestou-se favoravelmente à matéria
na forma do substitutivo. Quorum: 10 votos.
Altera as leis orçamentárias do Município (PL nº 151/2018) – Iniciativa do
Executivo, o projeto autoriza modificações no Plano Plurianual – PPA (Lei nº
12.644/2017) e na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO (lei nº 12.737/2018)
para adequar as ações/metas vinculadas à Câmara Municipal de Londrina para
os exercícios de 2019 a 2021; as ações/metas vinculadas ao Executivo para o
exercício de 2019 e transferência da meta/ação destinada ao aporte para
cobertura do déficit atuarial dos servidores municipais da Secretaria Municipal
de Recursos Humanos para a Secretaria Municipal de Fazenda. Na justificativa
o Executivo informa que a proposta visa adequar o PPA e a LDO ao
Orçamento de 2019. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação votou
favoravelmente à tramitação do projeto. A Comissão de Finanças e Orçamento
emitiu voto favorável à matéria, com a emenda nº 1, que acrescenta à relação
de iniciativas gerenciais da Câmara previstas no PPA a aquisição de arquivo
deslizante e a substituição do sistema eletrônico de votação. Acolhendo
parecer técnico, a Comissão de Justiça manifestou-se favoravelmente à
emenda nº 1. Quórum: 10 votos.
Denomina João Henrique Scremin via pública do Jardim Buriti, na zona
Sul (PL 145/2018) – Iniciativa do vereador José Roque Neto (PR), o projeto
denomina João Henrique Scremin atual via pública (Rua “07”) localizada no
Jardim Buriti, na Gleba Ribeirão Três Bocas (zona Sul do município). Caçula de
quatro filhos, o homenageado nasceu em Londrina em 25 de agosto de 1973.
Era filho de Otavio Scremin e Aneide Regina Dezotti Scremin. Iniciou seus
estudos no Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Cambé. Posteriormente

estudou no Colégio Hugo Simas, em Londrina, onde cursou até a oitava série,
e no Colégio Delta, instituição na qual finalizou a educação básica. Graduou-se
em Engenharia Mecânica pela Universidade Unisinos, de São Leopoldo (RS).
Foi estagiário na Taurus do Brasil, na Still e na Eletro Frios de Curitiba, na qual
acabou contratado e trabalhou na área de refrigeração. Chegou a fazer uma
especialização na Itália, na cidade de Údine, por aproximadamente um ano,
antes de retornar a Londrina, em 2008. Aqui residiu até seu falecimento, em 21
de junho de 2015. Foi casado com Alexandra Ruiz Scremin, com quem teve
dois filhos: Gabriel e Enzo. Membro atuante da comunidade católica leiga,
exerceu diversas funções na Catedral Metropolitana de Londrina,
especialmente como Vicentino. Foi o fundador de um projeto voltado à
distribuição de café e palavras de conforto, durante as madrugadas, em ruas e
hospitais da cidade. As comissões de Justiça, Legislação e Redação e de
Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto.
Quórum: maioria simples.
PEDIDOS 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.
Ônibus de transporte escolar (PI nº 212//2018) – O vereador Filipe Barros
(PSL) deseja saber se os ônibus escolares de placas AYU-6426 e AYU-6412
pertencem ao município ou a empresas terceirizadas, e, no último caso, o valor
e o tempo de vigência do contrato. Também questiona se os veículos estão
sendo utilizados, por qual escola, para o transporte de quantos alunos e por
quais itinerários, entre outras informações.
Campos sintéticos de futebol (PI nº 213/2018) – O vereador Valdir dos
Metalúrgicos (SD) solicita informações sobre a existência de critérios e
cronograma de implantação de campos sintéticos de futebol em espaços
públicos do município, a exemplo daquele que foi implantado em área de praça
no Parque das Indústrias (zona Sul).
AGENDA
Quarta-feira, 28 de novembro
20 horas – Sessão solene para entrega do Título de Cidadão Honorário de
Londrina, post mortem, ao artista plástico Giovanni Emanuele Berrone, por
iniciativa do vereador Ailton Nantes (PP). A cerimônia será realizada na sala de
sessões do Legislativo, com transmissão online pelo site www.cml.pr.gov.br.
Quinta-feira, 29 de novembro
15 horas – Sessão solene para entrega do Diploma de Reconhecimento
Público ao Colégio Ética de Londrina. A homenagem será realizada durante a
sessão ordinária desta quinta-feira, por iniciativa do vereador Jairo Tamura
(PR), e contará com transmissão online pelo site www.cml.pr.gov.br.
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