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3ª FEIRA – 11/12/2018 
 
 

Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (11): 
 

17 horas – A diretora de Turismo do Instituto de Desenvolvimento de Londrina 
(Codel), Maitê Morgana Uhlmann, participa da sessão para falar sobre os 
projetos relativos ao fomento e o desenvolvimento do setor de turismo e 
eventos em Londrina. O convite foi feito pelo vereador Eduardo Tominaga 
(DEM) por meio do requerimento nº 431/2018.  
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Altera as regras para cobrança da taxa de lixo (PL nº 134/2018) – Iniciativa 
do Executivo, o projeto tramita em regime de urgência, na forma do substitutivo 
nº 2, alterando artigos da lei nº 7.303/1997 (Código Tributário do Município) e 
revogando artigo da lei que atualizou a Planta Genérica de Valores no 
município (lei nº 12.575/2017), para mudar as regras de cobrança da taxa de 
coleta e disposição do lixo. A alteração reintroduz um fator de limitação para a 
cobrança da taxa, 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 
apresentam 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) e de acordo com o 
número de vezes em que o lixo é recolhido. A estimativa é que a redução no 
valor da taxa de lixo para o contribuinte seja, em média, de 25% em relação ao 
que foi pago em 2018.  
 
O Executivo apresentou o substitutivo nº 1, com mudanças redacionais. 
Acolhendo parecer jurídico, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
votou favoravelmente ao projeto, apresentando o substitutivo nº 2, com novas 
correções. Após avaliar os pareceres técnicos, as comissões de Política 
Urbana e Meio Ambiente e de Finanças e Orçamento emitiram voto favorável 
ao projeto, na forma do substitutivo nº 2. Quórum: 13 votos. 
 
Altera o Estatuto dos Servidores para mudar as regras de contratação de 
servidores em comissão (PL nº 174/2018) – Iniciativa do Executivo, o projeto 
tramita em regime de urgência para alterar a lei municipal nº 4.928/1992 
(Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município) no 
que diz respeito às regras de contratação de servidores para o preenchimento 
de cargos em comissão e ao ônus de cessão. Atualmente o artigo 57 do 
Estatuto prevê que, caso o Município opte por contratar servidor pertencente a 



órgão público que não esteja ligado à esfera de governo do Município de 
Londrina, a remuneração continuará sendo paga pelo cedente. A proposta 
apresentada por meio do projeto é que o ônus da cessão será definido no ato 
autorizativo, e poderá ficar tanto a cargo do cedente como do cessionário, 
conforme o caso. Ainda de acordo com o projeto, a contratação será feita por 
meio de convênio. O Executivo propõe também que a lei tenha efeitos 
retroativos a 1º de janeiro de 2017. Na justificativa apresentada, o autor 
defende que a redação atual do Estatuto dos Servidores impõe restrições para 
a contratação de comissionados que a própria Constituição não prevê. 
 
Acolhendo parecer jurídico, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
emitiu voto favorável ao projeto, com a emenda nº 1, que altera a redação do 
artigo 286 do Estatuto para determinar que os servidores vindos de fora sejam 
colocados à disposição do Município por tempo determinado. A emenda ainda 
restringe a possibilidade deste tipo de convênio apenas aos servidores que 
ocupem cargo efetivo na unidade cedente. Acolhendo parecer técnico, a 
Comissão de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização votou 
favoravelmente à matéria, com a emenda nº 1. A Comissão de Finanças e 
Orçamento votou favoravelmente ao projeto, apresentando a emenda nº 2, 
para retirar do artigo 3º o efeito retroativo da lei. A Comissão de Justiça 
manifestou-se favoravelmente à emenda nº 2. Quórum: 10 votos. 
 
PARECER PRÉVIO 
Cria nova classificação para as indústrias (PL nº 169/2018) - Os vereadores 
e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação ao projeto de lei nº 169/2018, de autoria do Executivo, 
que altera a Lei de Uso e Ocupação do Solo (lei nº 12.236/2015) para restringir 
a classificação dos estabelecimentos industriais ao tipo de atividade 
desenvolvida, revogando o artigo da lei que prevê a classificação pelo tamanho 
da área construída. De acordo com a proposta, as indústrias passarão a ser 
classificadas apenas de acordo com o tipo de atividade, por ordem decrescente 
de restrição, nas categorias Indústria A (IND-A), Indústria B (IND-B), Indústria C 
(IND-C) e Indústria D (IND-D). Ainda segundo o projeto, na Zona Industrial 1 
poderão ser implantadas indústrias da categoria IND-D; na Zona Industrial 2 
poderão ser implantadas indústrias das categorias IND-D e IND-C; a Zona 
Industrial 3 será destinada à implantação de estabelecimentos de categorias 
IND-D, IND-C e IND-B e a Zona Industrial 4 será destinada à implantação de 
indústrias de categorias IND-D, IND-C, IND-B e IND-A. A proposta foi debatida 
em audiência pública realizada no dia 26 de novembro na Câmara de 
Vereadores. A Comissão de Justiça emitiu parecer prévio solicitando a análise 
e manifestação do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Conselho 
Municipal do Meio Ambiente de Londrina (Consemma) e Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Londrina (Ippul). Quórum: 10 votos. 
 
DISCUSSÃO ÚNICA 
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. 
 
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. 
Quórum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria simples.  
 
Capina e roçagem em áreas de prédios públicos (PI nº 224/2018) – A 
vereadora Daniele Ziober (PP) solicita informações sobre o órgão responsável 
pelos serviços de capina e roçagem nas áreas internas e externas de prédios 
públicos do município, entre eles Centros Municipais de Educação Infantil 
(CMEIs), centros e quadras esportivas, capelas mortuárias e outros 
pertencentes a secretarias municipais. 
 
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 


