
 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - 17ª LEGISLATURA  - ANO 9 - Nº. 689 

3ª FEIRA – 05/02/2019 
 

Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (5): 
 
14h30 – Apresentação, pelo presidente da Câmara, vereador Ailton Nantes 
(PP), do Relatório Bianual dos trabalhos desenvolvidos pela Mesa Executiva no 
biênio 2017-2018, como prevê o artigo 14 do Regimento Interno (Resolução nº 
106/2014). 
 
Convocação do suplente de Filipe Barros  
Logo na sequência o presidente deverá ler a carta de renúncia ao mandato de 
vereador apresentada por Filipe Barros (hoje no PSL), em função de sua 
eleição como deputado federal, e poderá convocar o primeiro suplente da 
coligação PRB/PDT (com a qual Barros foi eleito vereador), Emanoel Gomes, 
para assumir a vaga. Caso esteja presente e tenha apresentado ao Legislativo 
o Diploma expedido pela Justiça Eleitoral, a declaração de bens e cadastrado o 
nome que usará como parlamentar, Emanoel Gomes poderá tomar posse e 
exercer o mandato nos dois últimos anos da 17ª Legislatura da Câmara.  
 
Composição das Comissões Permanentes  
O próximo item da pauta será a escolha dos integrantes das 13 Comissões 
Permanentes da Câmara. A composição anual das Comissões também está 
prevista no Regimento Interno do Legislativo (Resolução nº 106/2014) e ocorre 
no início da Ordem do Dia da primeira sessão ordinária, antes, portanto, do 
início da deliberação de matérias. Para a definição das Comissões o presidente 
do Legislativo deverá suspender os trabalhos e solicitar que o Colégio de 
Líderes se reúna para indicar os vereadores integrantes das comissões, que 
terão, entre outras funções, o papel de analisar os projetos protocolados, 
emitindo pareceres e oferecendo substitutivos ou emendas, se for o caso.  
 
As 13 Comissões Permanentes do Legislativo estão divididas nas seguintes 
áreas: Justiça, Legislação e Redação; Finanças e Orçamento; Política Urbana 
e Meio Ambiente; Educação, Cultura e Desporto; Seguridade Social; 
Desenvolvimento Econômico; Segurança Pública; Administração, Serviços 
Públicos e Fiscalização; Direitos Humanos e Defesa da Cidadania; Fiscalização 
e Acompanhamento de Doação de Bens Públicos; Defesa dos Direitos da 
Mulher; Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do Adolescente e da 
Juventude; Direitos e Bem-Estar Animal. Com exceção da Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação, que deve ser composta por cinco membros, as 
demais terão três integrantes. 
 
Eleição da Comissão de Ética Parlamentar 
Ainda na sessão desta terça-feira será eleita a Comissão de Ética Parlamentar 
para o biênio 2019/2020, composta por quatro membros – três titulares (que 



serão os três candidatos mais votados nesta tarde) e um suplente. Os 
integrantes terão até cinco dias úteis para indicar o presidente, o vice-
presidente e o corregedor, que exercerão o mandato de dois anos.  
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Dispensa a compensação por corte de árvores (PL nº 114/2018) - De 
autoria do vereador Roberto Fú (PDT), o projeto 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. Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas. 
Quórum: 13 votos. 
 
Institui os Testes de Triagem do Autismo nas Unidades Básicas de Saúde 
(PL nº 133/2018) - De autoria do vereador Jairo Tamura (PR), o projeto institui 
a aplicação de Testes de Triagem do Autismo em todas as crianças que forem 
atendidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município. De acordo com 
o autor, a detecção dos sinais de risco para transtornos do espectro do autismo 
nos primeiros anos de vida traz importantes ganhos para o desenvolvimento da 
criança, desde que ela passe a receber o acompanhamento adequado. O 
projeto sugere a utilização do questionário Modified Checklist for Autism in 
Toddlers (M-Chat), uma escala de rastreamento que pode ser utilizada junto 
aos pais com o objetivo de identificar traços de autismo em crianças de 18 a 24 
meses. 
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando 
o envio do projeto para análise e manifestação da Autarquia Municipal de 
Saúde e do Conselho Municipal de Saúde. Este último manifestou-se 
favoravelmente à proposta, desde que respeitado o tempo e a organização que 
o serviço municipal necessita para sua implantação. Acolhendo parecer 
jurídico, a Comissão de Justiça emitiu voto favorável ao projeto, apresentando 
a emenda nº 1, que suprime o artigo 3º do texto, que prevê a possibilidade de o 
Município firmar os convênios e os termos de cooperação necessários com 
órgãos e entidades. A Comissão de Seguridade Social manifestou-se 



favoravelmente ao projeto com a emenda nº 1. Vencido o prazo regimental, 
não houve apresentação de emendas. Quórum: 10 votos. 
 
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.  
 
Revisão do IPTU de entidades (PI 01/2019) – O vereador Tio Douglas (PTB) 
solicita informações sobre as medidas que estão sendo tomadas para a revisão 
e cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) dos clubes sociais, 
da Sociedade Rural do Paraná (SRP), das associações de bairro e demais 
entidades que possuam título de utilidade pública ou prestem serviços públicos. 
 
Ruas a serem denominadas (PI nº 02/2019) – O vereador Ailton Nantes (PP) 
deseja saber quais ruas do loteamento Angra dos Reis (zona Norte) não são 
prolongamentos e ainda podem ser denominadas. 
 
INDICAÇÕES 
Previstas no Regimento Interno, as Indicações 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. 
Quorum: maioria simples. 
 
Ensino de Noções de Direito – O vereador Ailton Nantes (PP) apresenta para 
deliberação, durante a sessão ordinária desta tarde, a Indicação nº 11/2019, 
que sugere ao Executivo a inserção na grade curricular das escolas municipais 
da disciplina Noção Básica de Direito, como forma de contribuir para a 
formação cidadã. A proposição é uma  sugestão da Câmara Mirim. 
 
Transformação de escola em creche – O vereador Ailton Nantes (PP) 
também apresenta nesta tarde a Indicação nº 12/2019, requisitando a 
apresentação de projeto de lei transformando a Escola Municipal Américo 
Sabino Coimbra, localizada no Jardim Paulista (zona Norte), em creche 
municipal. A instituição foi desativada no final de 2017 e  atualmente é alvo de 
depredações. A propositura foi sugerida pelos vereadores mirins da Escola do 
Legislativo. 
 
AGENDA 
Quarta-feira, 6 de fevereiro 
9 horas – O vereador Junior Santos Rosa (PSD) coordena reunião sobre o 
projeto de lei nº 80/2018, de autoria do Executivo, que transfere da Secretaria 
Municipal de Obras e Pavimentação para o Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) a competência para aprovação de 
loteamentos urbanos. Foram convidados representantes do Sindicato da 
Construção Civil (Sinduscon Norte-PR), Secretaria Municipal de Obras, Ippul e 



Clube de Engenharia e Arquitetura (Ceal), entre outros. O encontro será 
realizado na Sala de Reuniões do prédio do Legislativo. 
 
Sábado, 9 de fevereiro 
16 horas - Sessão de Instalação da Legislatura 2019 da Câmara Mirim, com a 
posse dos novos integrantes, e eleição da Mesa Executiva. A cerimônia será 
realizada na sala de sessões da Câmara, com transmissão online pelo canal 
Youtube. 
 
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  

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 2019/2020 
Ailton Nantes (presidente), Eduardo Tominaga (vice-presidente), Felipe 
Prochet (1º secretário), Daniele Ziober (2º secretária) e Amauri Cardoso (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 


