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17 horas – Modificações no Iapar – O pesquisador Paulo Guilherme Pires, 
diretor adjunto do Sindicato dos Engenheiros do Paraná, foi convidado a falar 
sobre a proposta do governador Ratinho Júnior (PSD) de unificar o Instituto 
Agronômico do Paraná (Iapar) com duas outras autarquias estaduais de 
agricultura. O convite foi feito por meio do Requerimento nº 59/2019, do 
vereador Roberto Fú (PDT). 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Autoriza o Poder Executivo a ampliar os repasses à FEL (PL 2/2019) – De 
autoria do prefeito Marcelo Belinati (PP), o projeto promove adequações na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) com o objetivo de autorizar o Poder Executivo a 
acrescer a “Interferência Financeira” destinada ao Fundo Especial de Incentivo 
a Projetos Esportivos (Feipe) da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), no 
montante de até R$ 1,2 milhão, a partir da Fonte de Recursos 001 – Recursos 
do Tesouro (Descentralizados). O PL também permite a abertura de Crédito 
Adicional Suplementar de até R$ 2,2 milhões para o fundo. Na justificativa da 
matéria, o Executivo informa que a FEL busca viabilizar a abertura do Edital de 
Chamamento Público do Feipe com a manutenção do valor repassado em 
2018 às entidades que atuam na formação e no aprimoramento do esporte em 
Londrina. No ano passado foram aprovados 58 projetos.  
 
Acolhendo o parecer da assessoria jurídica da Câmara, a Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação manifestou-se favoravelmente ao projeto na forma do 
Substitutivo nº 1, encaminhado pelo Executivo para alterar a origem dos 
recursos destinados ao Crédito Adicional Suplementar. Após a aprovação de 
requerimento de urgência para a tramitação da matéria, na sessão da última 
quinta-feira (4), a Comissão de Finanças e Orçamento votou a favor do PL, 
seguindo entendimento da assessoria técnica, e o texto foi aprovado em 
primeira discussão. Quórum: 10 votos. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Altera estrutura administrativa da Secretaria Municipal do Ambiente (PL 
193/2018) – De acordo com a proposta do Executivo, a Secretaria Municipal do 
Ambiente (Sema) passará a contar com a Diretoria de Bem-Estar Animal e 
duas gerências: de Maus Tratos a Animais e de Fauna. Na justificativa do 
projeto, o prefeito Marcelo Belinati (PP) lembra que em agosto de 2017 a Sema 
passou a fiscalizar maus tratos a animais e até novembro de 2018 cerca de 
1.450 casos haviam sido atendidos. Ao mesmo tempo, esse serviço 
desencadeou outras ações, como a apreensão de animais em situação de 
risco, demonstrando a necessidade de um setor especializado no assunto. 
Reivindicação de diferentes entidades que atuam na proteção animal, a 
proposta do Executivo é defendida também pelos parlamentares, entre eles a 
vereadora Daniele Ziober (PP), presidente da comissão permanente  de 
Direitos e Bem Estar Animal do Legislativo.  



 
Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação emitiu parecer prévio solicitando análise e parecer da Secretaria 
Municipal de Gestão Pública e do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que 
manifestaram apoio ao projeto. Também foram encaminhadas à Casa e 
anexadas ao projeto manifestações favoráveis da Sema e do Conselho 
Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. Embasadas em pareceres da 
assessoria técnica da Câmara, as comissões de Justiça, Legislação e 
Redação; Finanças e Orçamento; Direitos e Bem Estar Animal; e 
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização votaram favoravelmente ao 
projeto. Quórum: 10 votos. 
 
Declara de utilidade pública o Ministério de Missões e Adoração 
Interdenominacional do Brasil (PL 199/2018) – Proposto pelo vereador Tio 
Douglas (PTB), o projeto de lei declara a utilidade pública do Ministério de 
Missões e Adoração Interdenominacional do Brasil (MMA). Na justificativa da 
matéria, o vereador afirma que a entidade de assistência social atua na 
profissionalização e geração de renda para famílias em situação de 
vulnerabilidade e oferece atividades de esporte e Iazer. Também informa que o 
título de utilidade pública é importante para que essa entidade possa atender 
às suas finalidades estatutárias, firmar convênios com o município e com 
órgãos estaduais e federais, bem como estar regular perante os órgãos 
públicos competentes para os fins legais, administrativos e contábeis. 
Embasadas nos pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e 
Redação e de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania manifestaram-se 
favoravelmente ao projeto. Em seu relatório, a assessoria técnica do Legislativo 
lembrou que a MMA firmou recentemente parceria com a Secretaria Municipal 
de Assistência Social para a inauguração de quatro repúblicas voltadas ao 
acolhimento de pessoas em superação da situação de rua. Quórum: maioria 
simples. 
 
Institui no calendário de Comemorações Oficias do Município o Dia do 
Protetor de Animais (PL 6/2019) – O projeto, de autoria da vereadora Daniele 
Ziober (PP), institui no calendário de Comemorações Oficias do Município o Dia 
do Protetor de Animais, a ser comemorado anualmente em 10 de agosto. Em 
seu artigo 2º, o PL prevê que no mês de agosto o Poder Público poderá 
promover eventos alusivos à data, em cooperação com a iniciativa privada e 
entidades civis. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o 
parecer técnico e manifestou-se favoravelmente ao projeto, com a Emenda nº 
1, que suprime o artigo 2º, pois não caberia ao Poder Legislativo fixar 
atribuições dos órgãos da administração pública municipal. Acolhendo o 
parecer técnico, as comissões de Educação, Cultura e Desporto e dos Direitos 
e Bem Estar Animal manifestam-se favoravelmente ao projeto, com a emenda 
nº 1. Quórum: maioria simples. 
 
DISCUSSÃO ÚNICA 
Denomina Admilson Soares Ramos da Cruz Pronto Atendimento de 
Saúde na Avenida Saul Elkind (PL 3/2019) – De autoria do vereador Vilson 
Bittencourt (PSB), o projeto denomina Admilson Soares Ramos da Cruz o 
Pronto Atendimento de Saúde 16 Horas localizado na Avenida Saul Elkind, nº 



892, no Conjunto Habitacional Maria Cecília, na zona Norte da cidade. O 
homenageado nasceu em Marilândia do Sul em 1º de março de 1971. Veio 
para Londrina aos 8 anos de idade e ingressou em uma escola de ensino 
fundamental no Conjunto Habitacional Violim. Posteriormente passou para o 
Colégio Estadual Professora Olympia Morais Tormenta. Formou-se em 
Sociologia pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), onde auxiliava no 
refeitório, lavando pratos, para pagar as próprias refeições. Em 2003 foi 
assessor parlamentar da Câmara Municipal de Londrina. Faleceu em 31 de 
agosto de 2018. Acolhendo parecer técnico, as comissões de Justiça, 
Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se 
favoravelmente ao projeto. Quórum: maioria simples. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECER 
Atualiza a Lei Geral do Plano Diretor Municipal de Londrina (PL nº 
207/2018) – Os vereadores e vereadora votam nesta tarde novo pedido de 
prorrogação de prazo solicitado pelo Conselho Municipal de Transparência e 
Controle Social para análise do 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 dez 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, no início deste ano a Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação solicitou, por meio de pareceres prévios, a análise do 
projeto por diversos órgãos e instituições do município. Quórum: maioria 
simples. 
 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
Os Pedidos de Informação (PIs) 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. 
 
Transporte por meio de aplicativos (PI nº 72/2019) – O vereador Valdir dos 
Metalúrgicos (SD) solicita ao prefeito esclarecimentos sobre o transporte 
remunerado privado individual de passageiros por aplicativos ou outras 
plataformas de comunicação em rede. O vereador questiona quantos 
aplicativos estão em funcionamento em Londrina e o número de motoristas 
cadastrados, entre outras solicitações. 
 
Agenda 
Sexta-feira, 12 de abril 



14 horas – A Comissão Especial de Acompanhamento do Processo de 
Caducidade da Sercomtel coordena reunião pública para tratar da situação da 
empresa. O objetivo é ouvir representantes da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) e dos acionistas da companhia (Prefeitura de 
Londrina, Copel e acionistas minoritários). A reunião será na sala de sessões 
do prédio do Legislativo, com transmissão online por meio do site 
www.cml.pr.gov.br e canal da Câmara de Vereadores no 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 

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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