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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (12): 
 
17 horas – A secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de 
Moraes participa da sessão desta tarde para esclarecer dúvidas sobre as 
vagas ofertadas nas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil 
(CMEIs) e para falar sobre o início do ano letivo. O convite foi feito pela 
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, composta pelos vereadores 
Amauri Cardoso (PSDB), Eduardo Tominaga (DEM) e Péricles Deliberador 
(PSC), por meio do requerimento nº 19/2019.  
 
REDAÇÃO FINAL 
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. Segundo justificativa do autor, a 
exigência de compensação muitas vezes impede a realização do serviço, pois 
as mudas (que devem ter altura mínima de 1,80m) chegam a custar mais de 
R$ 100,00. 
 
A matéria foi aprovada com emenda da Comissão dos Direitos Humanos e 
Defesa da Cidadania, que atendeu sugestão da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, adotando o critério de família de baixa renda como aquela 
que possui renda familiar mensal de até três salários mínimos, e subemenda 
da Comissão de Justiça, Legislação e Redação para correção redacional. 
Quórum: maioria simples. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Regulamenta a venda de animais e proíbe a permanência em pet shops 
(PL 60/2017) – De autoria da vereadora Daniele Ziober (PP), o projeto 
regulamenta a venda de animais por criadores e, durante a sessão desta tarde, 
deverá ser retirado de pauta para aprofundamento das discussões. A matéria 
proíbe a permanência, criação e exposição de animais em pet shops da cidade, 
bem como o comércio por meio de sites e anúncios em jornais e revistas. De 
acordo com a proposta, a venda de animais nos pet shops deverá ser feita 
somente por meio de catálogos de criadores devidamente registrados. O 
projeto ainda trata do encaminhamento, em caráter provisório, dos animais 



apreendidos no município. Na justificativa, a autora afirma que o principal 
objetivo da matéria é o incentivo à adoção de animais. 
 
Desde que o projeto começou a tramitar, em abril de 2017, foram emitidos 
vários pareceres prévios por indicação das comissões de Justiça, Legislação e 
Redação; de Política Urbana e Meio Ambiente; de Seguridade Social e de 
Desenvolvimento Econômico. Diversas Ongs, entidades, órgãos públicos e 
instituições de ensino manifestaram-se sobre a proposta. O Conselho Regional 
de Medicina Veterinária (CRMV) e a Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) 
apresentaram sugestões de mudanças no texto que foram acolhidas por meio 
do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. 
 
Posteriormente a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, com voto em 
separado do vereador Tio Douglas (PTB), e a Comissão de Seguridade Social 
manifestaram-se favoráveis ao projeto, na forma do substitutivo nº 1, e 
apresentaram as emendas nº 1 e nº 2. Após emitir parecer prévio, a Comissão 
de Desenvolvimento Econômico, acolhendo análise técnica, emitiu voto 
favorável à matéria. Em nova análise, a Comissão de Justiça votou 
contrariamente à tramitação das emendas nº 1 e nº 2, que foram retiradas de 
pauta em definitivo. A matéria foi aprovada em primeira discussão na forma do 
substitutivo nº 1 no dia 11 de dezembro do ano passado e na seqüência 
retirada de pauta. Quorum: 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.  
 
Instalação de pontos do Superbus (PI nº 05/2019) – O vereador Tio Douglas 
(PTB) deseja saber quantos pontos de ônibus do sistema Superbus já foram 
instalados e quantos aguardam instalação e de quem é a responsabilidade de 
manutenção destes pontos, entre outras informações.  
 
Funcionamento das câmeras de videomonitoramento (PI nº 06/2019) – O 
vereador Felipe Prochet (PSD) requer informações sobre o novo contrato de 
manutenção das câmeras de videomonitoramento e questiona se todos os 
postes instalados em 2016 estão com as câmeras em funcionamento, entre 
outros dados.  
 
Construção de capela mortuária (PI nº 07/2019) – O vereador Ailton Nantes 
(PP) questiona se existe projeto de construção de capela mortuária no 
Conjunto Cafezal (Zona sul) e se há previsão para executá-lo. 
 
Regulamentação do transporte por Uber (PI nº 08/2019) – O vereador Ailton 
Nantes (PP) solicita informações sobre os procedimentos que estão sendo 
adotados para a legalização/normatização do serviço oferecido pela empresa 
Uber no município. O vereador é autor da Indicação nº 1279, aprovada em 
março de 2018, em que solicita ao prefeito a regulamentação deste tipo de 
transporte. 



 
Uso de espaço público por associação (PI nº 09/2019) – O vereador Ailton 
Nantes (PP) requer ao prefeito que informe como é feita a fiscalização quanto à 
permissão de uso do Estádio Uady Chiaben (Rua Louis Franciscon, 730) pela 
Associação Portuguesa Londrinense e pela Associação de Moradores da Vila 
Santa Terezinha e Jardim Amaral. 
 
AGENDA  
Quarta-feira, 11/2  
16 horas – Presidida pelo vereador Tio Douglas (PTB), a Comissão dos 
Direitos Humanos e Defesa da Cidadania programou uma visita técnica ao 
loteamento Nova Esperança (zona Sul) com o objetivo de avaliar o andamento 
do projeto destinado à construção de moradias populares. A Comissão é 
composta ainda pelos vereadores Valdir dos Metalúrgicos (Solidariedade) e 
Felipe Prochet (PSD) e a visita deverá ser acompanhada por servidores da 
Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-LD).  
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