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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (19): 
 
17 horas – O ex-vereador Tadeu Felismino, chefe de gabinete do prefeito do 
Município, Marcelo Belinati (PP), participa da sessão desta tarde para falar 
sobre as perspectivas à frente do cargo, que assumiu recentemente. O convite 
foi feito pelo vereador Ailton Nantes (PP) por meio do requerimento nº 21/2019. 
 
PARECER PRÉVIO E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
Estabelece mudanças no plano de seguridade social dos servidores 
municipais (PL 206/2018) – Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde 
parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei 
nº 206/2018, de autoria do Executivo, que institui medidas de redução do déficit 
atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Município, alterando as 
leis n° 11.348/2011, n° 12.452/2016 e n° 12.481/2016. O projeto aumenta a 
contribuição previdenciária mensal dos servidores ativos, aposentados e dos 
pensionistas de 11% para 14%. No caso dos segurados ativos, o porcentual 
incide sobre o total da remuneração, enquanto no caso dos aposentados e 
pensionistas, recai sobre o valor do provento de aposentadoria que supere o 
limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência 
Social. Também há previsão de aumento da contribuição patronal, de 17% para 
22%.  
 
O projeto autoriza ainda a transferência de R$ 20 milhões do Fundo de 
Assistência à Saúde para o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de 
Londrina. Além disso, transfere ao Fundo de Previdência 1% da contribuição 
patronal mensal destinada para assistência à saúde do servidor. Na justificativa 
ao projeto de lei, o Executivo afirma que o atual déficit financeiro do Fundo de 
Previdência é de aproximadamente R$ 4,5 milhões por mês. Os valores 
previdenciários somam hoje cerca de 22,5 milhões mensais, beneficiando 
cerca de 3,8 mil aposentados e pensionistas. O déficit mensal é atualmente 
coberto pelo saldo de recursos existentes no Fundo de Previdência, mas 
estima-se que o atual saldo é suficiente para cobrir este déficit por um período 
de 15 meses.  
 
Ainda conforme o Executivo, somente o aumento da contribuição patronal e 
dos servidores deve gerar um incremento mensal de cerca de R$ 4,3 milhões 
nas receitas previdenciárias. O Conselho Administrativo da Caixa de 
Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina 
(Caapsml) protocolou ofício afirmando que a retirada de recursos do Fundo de 
Saúde inviabilizaria o Plano de Saúde. 
 



A Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio ao projeto 
solicitando manifestação do Sindicato dos Servidores Públicos de Londrina 
(Sindserv) e realização de audiência pública. Quórum: maioria simples  
 
 
PARECER PRÉVIO 
Atualiza a Lei Geral do Plano Diretor Municipal de Londrina (PL nº 
207/2018) – Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 207/2018, de 
iniciativa do Executivo, que institui  as diretrizes da Lei Geral do Plano Diretor 
Participativo Municipal de Londrina, por meio  da revisão da lei nº 10.637/2008. 
A atualização a cada 10 anos do Plano Diretor, instrumento básico da política 
de desenvolvimento e expansão urbana e de orientação aos agentes públicos e 
privados, é prevista no artigo 39, parágrafo 3º, do Estatuto da Cidade (lei nº 
257/2001). De acordo com o projeto, o Plano Diretor Participativo Municipal de 
Londrina (PDPML) passa a ser denominado Plano Diretor Municipal de 
Londrina (PDML). Integram a proposta os Relatórios Técnicos do processo de 
revisão do PDML; o corpo de leis destinadas a institucionalizar o processo de 
planejamento de que trata a matéria; os Planos Setoriais; os Planos 
Estratégicos e o Zoneamento Ambiental Municipal. 
 
Acolhendo manifestação da assessoria jurídica do Legislativo, a Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação solicita em parecer prévio a análise dos 
seguintes órgãos: Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU); 
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP); Secretaria Municipal 
de Agricultura e Abastecimento (SMAA); Companhia de Habitação de Londrina 
(Cohab); Secretaria Municipal de Ambiente (Sema), Conselho Municipal do 
Meio Ambiente (Consemma); Conselho Municipal de Transparência e Controle 
Social; Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural; Conselho Municipal do 
Trabalho, Emprego e Renda do Município de Londrina; Instituto de 
Desenvolvimento de Londrina (Codel); Universidade Estadual de Londrina 
(UEL); Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); Universidade 
Norte do Paraná (Unopar); Centro Universitário Filadélfia (Unifil); Faculdade 
Cesumar de Londrina (UniCesumar); Faculdades Londrina; Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR); Faculdade Catuaí; Faculdade 
Pitágoras; Universidade Positivo; Associação Comercial e Industrial de 
Londrina (Acil); Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal); 
Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Norte do Paraná (Sinduscon); 
Sindicato da Habitação e Condomínios (Secovi); Sindicato dos Engenheiros no 
Estado do Paraná (Senge); Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB); Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB); Rotary Club de Londrina; Rotary Club de Londrina 
Sul; Rotary Club de Londrina Sudoeste; Rotary Club de Londrina Alvorada; 
Rotary Club de Londrina Cinquentenário; Rotary Club de Londrina Nordeste; 
Rotary Club de Londrina Norte; Rotary Club de Londrina Universidade; Lions 
Club Internacional; Observatório de Gestão Pública de Londrina; União 
Municipal das Associações de Moradores de Londrina (Unimol); Sindicato Rural 
Patronal de Londrina; Sindicato Rural de Londrina; Sindicato das Empresas de 
Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisa e de Serviços Contábeis de 
Londrina e Região (Sescap); Sindicato do Comércio Varejista de Londrina 
(Sincoval); Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais 



Elétricos do Norte do Paraná (SindMetal); e ainda ao Executivo Municipal e 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) para 
esclarecimentos. Quórum: maioria simples. 
 
REDAÇÃO FINAL 
Institui Testes de Triagem do Autismo nas UBS (PL 133/2018) – Iniciativa 
do vereador Jairo Tamura (PR), o projeto foi aprovado com a Emenda nº 1 e 
prevê a aplicação de Testes de Triagem do Autismo em todas as crianças que 
forem atendidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Londrina, por meio 
do instrumento de avaliação do desenvolvimento infantil conhecido como 
Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-Chat). O mecanismo é aplicável 
em crianças entre 18 e 36 meses. Na justificativa do projeto, o autor afirma que 
a detecção nos primeiros anos de vida dos sinais de risco para transtornos do 
espectro autista traz ganhos consideráveis para o desenvolvimento da criança, 
desde que a descoberta seja seguida de acompanhamento adequado. O M-
Chat consiste num questionário com 23 questões sobre o comportamento da 
criança que deve ser preenchido pelos pais, não envolvendo laboratórios nem 
custos adicionais. A emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação suprimiu do texto artigo que previa a possibilidade de o 
Município firmar convênios e termos de cooperação, uma vez que o Executivo 
não precisa de autorização legislativa para isso. Quórum: maioria simples  
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Institui o Dia do Clube de Desbravadores (PL 171/2018) – Proposto pelo 
vereador João Martins (PSL), o projeto institui no calendário de comemorações 
oficiais do município o Dia do Clube de Desbravadores, a ser comemorado 
anualmente no terceiro sábado de setembro. Na justificativa do projeto, o autor 
afirma que o objetivo é incentivar a participação de meninos e meninas de 10 a 
15 anos no Clube de Desbravadores, projeto da Igreja Adventista do Sétimo 
Dia que tem como filosofia a visão bíblica cristã e como objetivo o 
desenvolvimento de habilidades físicas, mentais e espirituais. Os participantes 
desenvolvem atividades ao ar livre, como trilhas na natureza, acampamentos e 
escaladas, além de prestar socorro em calamidades e promover campanhas de 
auxílio a pessoas carentes. No Paraná existem 510 clubes, com 15.802 
desbravadores.  
 
As comissões de Justiça, Legislação e Redação e Educação, Cultura e 
Desporto acolheram os pareceres técnicos e manifestaram-se favoravelmente 
ao projeto. Quórum: maioria simples  
 
PARECER PRÉVIO 
Obriga as escolas a disponibilizarem cadeiras aos portadores de TDAH 
em locais específicos (PL 203/2018) – Os vereadores e a vereadora analisam 
nesta tarde parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
solicitando a manifestação de diversas instituições sobre o projeto de lei 
203/2018. De autoria dos vereadores Jairo Tamura (PR) e Amauri Cardoso 
(PSDB), a matéria obriga as escolas públicas e privadas de Londrina a 
oferecerem cadeiras na primeira fila aos portadores do Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH), assegurando o posicionamento destes 



estudantes em local afastado de janelas, cartazes e outros elementos que 
possam provocar distração.  
 
O projeto também determina que o aluno com TDAH tem direito de participar 
das atividades de avaliação e provas em local diferenciado, com maior tempo 
para a sua realização e o auxílio, preferencialmente, do professor 
especializado. Para garantir as medidas, os pais ou responsáveis pelo aluno 
devem apresentar laudo médico comprovante de TDAH emitido por médico 
especialista, neurologista ou psiquiatra. A matéria prevê ainda que as 
instituições de ensino devem utilizar metodologias adequadas e promover 
formação continuada sobre os temas relacionados à escolarização de pessoas 
com TDAH.  
 
Acolhendo parecer técnico, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
emitiu parecer prévio em que solicita manifestação da Secretaria Municipal de 
Educação, do Conselho Municipal de Educação de Londrina, Núcleo Regional 
de Educação de Londrina (NRE), Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência de Londrina, Associação Médica de Londrina (AML), Sindicato 
das Escolas Particulares de Londrina e Sindicato dos Profissionais das Escolas 
Particulares de Londrina. Quórum: maioria simples  
 
Prevê a instalação de plaquetas em Braille nos táxis do município (PL 
4/2019) – Os vereadores e a vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 4/2019, de 
autoria do vereador Tio Douglas (PTB), que acrescenta artigo à lei que 
disciplina o serviço de Táxi no município (lei nº 10.969/2010) para prever a 
instalação de plaquetas em Braille nos automóveis que  contenham o prefixo 
do veículo e o nome de seu condutor para facilitar a identificação por parte dos 
passageiros com deficiência visual.  
 
De acordo com o projeto as plaquetas serão afixadas em locais acessíveis ao 
toque do passageiro, esteja ele sentado ao lado do motorista ou no banco 
traseiro do veículo. A matéria ainda propõe que a instalação da plaqueta seja 
uma exigência para renovação e obtenção da licença para operar o serviço 
junto à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). Na 
justificativa do projeto, o autor argumenta que o usuário com deficiência visual 
se sentirá mais seguro e terá mais autonomia para solicitar o serviço de táxi, 
em igualdade de condições e oportunidades em relação às demais pessoas. 
Acolhendo parecer técnico, a Comissão de Justiça solicita a manifestação do 
Sindicato dos Taxistas; da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização 
(CMTU) e do Instituto Roberto Miranda (IRM). 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.  
 
Propriedade de terrenos na zona Norte (PI nº 15/2019 e PI nº 16/2019) – O 
vereador José Roque Neto (PR) apresenta para aprovação nesta tarde dois 



pedidos de informação referentes a áreas na zona Norte de Londrina, uma 
delas localizada entre as ruas Arcindo Sardo, Adalcimar Regina Guandaline, 
Atílio Niero e Manoel Carlos Ferraz e a outra localizada entre a margem da 
Avenida Lucílio de Held e a linha férrea. O parlamentar deseja saber se as 
áreas pertencem ao Município, se há projeto de construção e, no segundo 
caso, se há cronograma de capina e roçagem do terreno. 
 
Reconstrução de ponte no Jardim Olímpico (PI nº 17/2019) – O vereador 
Valdir dos Metalúrgicos (SD) solicita informações sobre a previsão de 
reconstrução da ponte localizada na Avenida Soiti Taruma, no Jardim Olímpico 
(zona Oeste) e, em caso positivo, qual o valor da obra e tempo estimado para 
seu início, entre outras informações. 
 
Escolas sem alvará de funcionamento (PI nº 20/2019) – Os vereadores 
Eduardo Tominaga (DEM) e José Roque Neto (PR) requerem informações 
sobre o número de Centros Municipais de Educação Infantil e escolas 
municipais que não possuem alvará de funcionamento, quais documentos 
faltam e quais firmaram Termos de Ajustamento de Conduta (TACs). 
 
Plantio de flores em rotatórias e canteiros (PI nº 22/2018) – O vereador 
Valdir dos Metalúrgicos (SD) solicita informações sobre o número de rotatórias, 
canteiros e vias que estão sendo revitalizados com o plantio de flores no 
município, qual o valor gasto e quantas equipes trabalham neste tipo de serviço 
na cidade. 
 
Déficit de professores na rede municipal de ensino (PI nº 23/2019) – O 
vereador Amauri Cardoso (PSDB) deseja saber qual é o déficit de professores 
na rede municipal de ensino, se há previsão de contratação de profissionais 
para completar o quadro e se há intenção de realização de novo concurso, 
entre outras informações. 
 
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 

Emanoel Gomes (PRB) 3374-1374 emanoelgomes@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  
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