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5ª FEIRA – 29/11/2018 
 

Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (29): 
 
Atenção Jornalistas! 
O vereador Felipe Prochet (PSD), representante dos movimentos que 
defendem a revogação da lei nº 12.575/2017, que atualizou a Planta Genérica 
de Valores para cobrança do IPTU, informou que irá solicitar a votação em 
regime de urgência, durante a sessão ordinária desta tarde do projeto de lei de 
iniciativa popular (PL nº 112/2018), já aprovado em primeira discussão. De 
acordo com o parlamentar, o projeto deverá ser votado sem emendas. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Orçamento do Município para 2019 (PL nº 147/2018) – Iniciativa do 
Executivo, o projeto apresenta a proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA), 
estimando a receita e fixando a despesa do Município para o exercício 
financeiro de 2019. De acordo com os dados apresentados, o orçamento geral 
do município projetado para o próximo ano corresponderá a R$ 
2.120.351.000,00, sendo R$ 2.052.954.000,00 referente ao orçamento fiscal e 
R$ 78.406.000,00 correspondente ao orçamento de investimento das empresas 
públicas (Sercomtel S.A., Companhia de Habitação de Londrina/Cohab-Ld e 
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização/CMTU). Segundo dados do 
Executivo apresentados em audiência pública na Câmara no dia 22 de outubro, 
o orçamento geral do próximo ano foi reduzido em R$ 52,5 milhões em relação 
ao orçamento geral previsto para 2018. 
 
Acolhendo parecer técnico, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação e 
demais comissões permanentes votaram favoravelmente ao projeto. A 
Comissão de Finanças e Orçamento, integrada pelos vereadores Jairo Tamura 
(PR), Eduardo Tominaga (DEM) e Jamil Janene (PP), apresentou as emendas 
de 1 a 6, que atendem a solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Tecnologia para ajustes na proposta inicial e identificados como 
necessários após o protocolo do projeto de lei. A vereadora Daniele Ziober 
(PP) apresentou a emenda nº 7, que transfere R$ 150 mil de programa 
destinado à aquisição de equipamentos e materiais permanentes da Secretaria 
Municipal de Fazenda para o Fundo de Proteção aos Animais (FUPA), da 
Secretaria Municipal do Ambiente. As comissões de Justiça e de Finanças e 
Orçamento emitiram voto favorável às emendas. Quórum: 10 votos. 
 
REDAÇÃO FINAL 
Regulamenta os serviços e procedimentos permitidos nas farmácias (PL 
nº 89/2018) – De autoria do vereador João Martins (PSL), o projeto foi 
aprovado na forma do substitutivo nº 2, regulamentando os serviços e 



procedimentos farmacêuticos permitidos em farmácias e drogarias do 
município. Entre os procedimentos permitidos estão a aplicação de vacinas e 
demais medicamentos; atendimento e aconselhamento para problemas de 
saúde autolimitados; revisão da farmacoterapia e conciliação de 
medicamentos; e realização de curativos de pequeno porte. Na justificativa do 
projeto, o autor argumenta que a proposta visa regulamentar o acesso da 
população a serviços que hoje encontram-se disponíveis apenas em grandes 
clínicas. Segundo dados da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e 
Drogarias (Abrafarma), o País já conta com mais de 1,6 mil farmácias 
equipadas com salas de serviços farmacêuticos e farmacêuticos qualificados. 
O texto aprovado nos dois turnos de votação recebeu as emendas nº 1 e nº 2, 
da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que alteram a redação do 
artigo 2º e suprimem parágrafos do artigo 13 do projeto. Quórum: 10 votos. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Utilidade Pública para a Associação de Amigos do Autódromo de 
Londrina (PL nº 105/2018) – De autoria do vereador Guilherme Belinati (PP), o 
projeto declara de utilidade pública a Associação de Amigos do Autódromo de 
Londrina (AAAL), associação sem fins econômicos que tem entre suas 
finalidades desenvolver a prática do automobilismo, em caráter de Fomento 
Amadorista ou Profissional, promovendo cursos, encontros e campeonatos em 
todas as suas categorias e modalidades. A Associação pretende apoiar 
eventos automotores e de outras modalidades esportivas que utilizam o 
autódromo como sede de treinamento, entre elas ciclismo, corrida pedestre, 
automobilismo e motociclismo. Acolhendo parecer jurídico, a Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação emitiu voto favorável à tramitação do projeto. Da 
mesma forma, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto manifestou-se 
favoravelmente à matéria. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas. Quórum: maioria simples. 
 
Autoriza o uso de imóvel pela Associação Movimento dos Artistas de Rua 
de Londrina (PL nº 142/2018) – Iniciativa do Executivo, o projeto autoriza a 
outorga de permissão de uso de imóvel localizado na avenida Duque de 
Caxias, nº 3241, na área central, pela Associação Movimento dos Artistas de 
Rua de Londrina (AMARL). A entidade, que já ocupa o imóvel desde 2016 e 
promoveu benfeitorias no local, tem por objetivo reunir artistas que 
desenvolvem suas atividades em espaços públicos e promover debates, 
oficinas e demais eventos que garantam o intercâmbio entre artistas 
londrinenses e demais movimentos culturais. O imóvel foi utilizado no passado 
pela União Londrinense dos Estudantes Secundaristas (Ules) e encontrava-se 
desocupado há cerca de uma década. Em dezembro de 2016 a AMARL 
recebeu o título de utilidade pública. As comissões de Justiça, Legislação e 
Redação; de Política Urbana e Meio Ambiente e de Educação, Cultura e 
Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo 
regimental, não houve apresentação de emendas. Quórum: 13 votos. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Cede área de praças para implantação de reservatório da Sanepar (PL nº 
224/2017) - Iniciativa do Executivo, o projeto desafeta uma área de 5.710,31 
metros quadrados e a cede em concessão de direito real de uso à Companhia 



de Saneamento do Paraná (Sanepar) para ampliação do sistema de 
abastecimento de água do município, por meio da implantação do Reservatório 
Leste. De acordo com o projeto, o imóvel a ser cedido é resultante da 
anexação de três áreas de praça localizadas na Chácara Gralha Azul, Jardim 
Fujiwara e Jardim Santa Alice, todos na zona Leste da cidade. A junção destas 
áreas resultou em um lote de 10.260,96 metros quadrados, que foi subdividido 
em dois. Um deles é o que se pretende ceder à Sanepar. A Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação acolheu parecer da assessoria jurídica, que 
concluiu pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto, à medida em que 
modifica a destinação das áreas estabelecida no projeto de loteamento.  
 
O Executivo apresentou recurso ao parecer contrário da Comissão de Justiça 
ressaltando a importância da matéria para o interesse público, argumento que 
foi acolhido pelo plenário. Acolhendo parecer técnico, a Comissão de Política 
Urbana e Meio Ambiente manifestou-se favoravelmente ao projeto. O vereador 
Tio Douglas (PTB) protocolou requerimento solicitando a realização de 
audiência pública para discutir a proposta, que deverá ser analisado pelo 
plenário. Nesta quinta-feira (29) à noite será realizada reunião com os 
moradores vizinhos a àrea de praça para debater a proposta. Quorum: 13 
votos. 
 
Estende o percurso da Avenida Alziro Zarur (PL nº 160/2018) – De autoria 
do vereador Ailton Nantes (PP), o projeto estende, em toda a sua extensão, o 
percurso da Avenida Alziro Zarur, no conjunto Vitória Régia (zona Leste), em 
razão da recente conclusão de seu prolongamento. O projeto também revoga o 
item 291 do artigo 1º da lei nº 2.046/1972, que denominou o trecho como Rua 
dos Melros, extinguindo-a. Desta forma, a Avenida Alziro Zarur terá seu início 
na confluência com a Rua Paul Harris e término na rotatória localizada na 
confluência com a Avenida Robert Koch. Acolhendo pareceres técnicos, as 
comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Política Urbana e Meio 
Ambiente manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quórum: 13 votos. 
 
Denomina Pastora Samira Janene Centro Municipal de Educação Infantil 
na zona Norte de Londrina (PL nº 166/2018) – De autoria dos vereadores 
Filipe Barros (PSL), Péricles Deliberador (PSC), Pastor Gerson Araújo (PSDB), 
Ailton Nantes (PP), José Roque Neto (PR), Jairo Tamura (PR), João Martins 
(PSL), Junior Santos Rosa (PSD), Eduardo Tominaga (DEM), Felipe Prochet 
(PSD), Estevão da Zona Sul (sem partido), Daniele Ziober (PP), Roberto Fú 
(PDT) e Vilson Bittencourt (PSB) o projeto denomina Centro Municipal de 
Educação Infantil Pastora Samira Janene o próprio público para este fim a ser 
construído na Rua Mario Bottura, no Jardim Belleville, na zona Norte do 
município. A homenageada, filha de imigrantes libaneses, nasceu em um 
distrito do município de Itaguajé (PR) em abril de 1959. Mudou-se para 
Londrina em 1976 e passou a trabalhar como vendedora de calçados no 
comércio local. Converteu-se ao protestantismo na década de 1990, 
intensificando sua atuação na área de assistência social. Tornou-se 
comerciante e no ano de 1999 fundou a igreja Comunidade Evangélica “O 
Senhor É a Nossa Justiça”, que logo foi transferida para um local maior. Mãe 
de três filhos, Samira passou a dedicar-se integralmente à igreja em meados 
de 2012. A pastora faleceu em novembro de 2017, aos 58 anos. Acolhendo 



pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de 
Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto. 
Quórum: maioria simples. 
 
Denomina Paulo Cezar Luca Munhoz rua na zona Oeste (PL nº 172/2018) – 
De autoria do vereador Felipe Prochet (PSD), o projeto denomina Paulo Cezar 
Luca Munhoz a Rua Projetada “C”, localizada na Gleba 5 da Fazenda Palhano, 
que começa na Rua Pedro Bordin e termina na Rua Octavio Genta. O 
homenageado nasceu em fevereiro de 1955 no antigo Patrimônio Cegonha e 
posteriormente mudou-se para a Vila Recreio, na área central, onde passou a 
infância. Mais tarde mudou-se para a Vila Nova, na mesma região, onde morou 
até o ano de 1974. Ao completar 18 anos, ingressou no serviço militar no 20º 
Batalhão de Infantaria Blindada (BIB), em Curitiba, permanecendo na capital do 
Estado um ano como soldado e quatro anos como cabo. Casou-se com Eva 
Marize Munhoz, com quem teve uma filha. Em 1977 foi admitido na Companhia 
Paranaense de Energia (Copel) como segurança e no ano seguinte retornou a 
Londrina e voltou a estudar, paralelamente ao trabalho na Copel. Sempre lutou 
pelo futebol amador na cidade, tornando-se jogador e treinador do Veteranos 
Esporte Clube (VEC), do Jardim Piza (zona Sul). Faleceu em junho de 2018, 
aos 63 anos. Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça, 
Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se 
favoravelmente ao projeto. Quórum: maioria simples. 
 
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.  
 
Terreno do Centro de Artes e Esportes Unificados (PI 215/2018) – A 
vereadora Daniele Ziober (PP) solicita do Executivo informações sobre a 
propriedade do terreno localizado na rua Angelo Gaioto, no Jardim santa Rita I 
(zona leste), onde está localizado o Centro de Artes e Esportes Unificados. A 
vereadora quer saber ainda se a área está cedida para alguma instituição e 
quais atividades são desenvolvidas no local. 
 
INDICAÇÃO  
Previstas no Regimento Interno, as Indicações são apresentadas por escrito e 
submetidas à aprovação plenária têm a função de sugerir projetos de lei ao 
Poder Executivo Municipal sobre matérias de exclusiva competência deste, ou 
a realização de ato administrativo ou de gestão aos órgãos públicos em nível 
estadual ou federal, da Administração direta, indireta, autárquica e fundacional. 
Quórum: maioria simples. 
 
Altera regras para transferência de jazigos – O vereador Péricles 
Deliberador (PSC) apresenta para deliberação, durante a sessão ordinária 
desta tarde, a Indicação nº 5288/2018 que sugere ao Executivo alterações no 
decreto municipal que trata dos critérios para transferência de jazigos nos 
cemitérios de Londrina.  
 



AGENDA 
Sexta-feira, 30 de novembro 
20 horas – Sessão solene para entrega do Diploma de Reconhecimento 
Público a Pedro Domingues Alves 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. 
 
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 


