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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (16):

17 horas – A secretária municipal  de Assistência Social,  Jacqueline Marçal
Micali, participa da sessão desta tarde, a convite do vereador Amauri Cardoso
(PSDB),  para  falar  sobre  os  projetos  que  deverão  ser  desenvolvidos  na
Secretaria em 2019 e sobre as expectativas à frente do cargo, que assumiu
recentemente. O convite foi feito por meio do requerimento nº 37/2019.
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Cria nova classificação para as indústrias (PL nº 169/2018) – Iniciativa do
Executivo,  o  projeto  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
de 2018 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). Enquanto o Ippul e a Codel manifestaram-se favoravelmente à matéria,
o  Consemma  sugeriu  que  as  alterações  propostas  sejam  analisadas  em
conjunto  com  a  atualização  do  Plano  Diretor  Municipal.  As  comissões  de
Justiça,  Legislação  e  Redação;  de  Política  Urbana  e  Meio  Ambiente  e  de
Desenvolvimento  Econômico  manifestaram-se  favoravelmente  ao  projeto.
Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas. Quórum: 13
votos.

NOVA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECERES 
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 pela  Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-
Londrina)  e  pelo  Sindicato  das  Indústrias  da  Construção  Civil  do  Norte  do
Paraná (Sinduscon) 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,  a  Comissão  de  Justiça,  Legislação  e
Redação solicitou,  por  meio de pareceres prévios,  a  análise  do projeto por
diversos órgãos e instituições do município,  entre eles a OAB-Londrina e o
Sinduscon, que pedem, respectivamente, novos prazos até 6 de maio e por
mais 10 dias. Quórum: maioria simples. 

PEDIDOS 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. 

Entrega de uniformes escolares (PI nº 77/2019) – O vereador Tio Douglas
(PTB)  deseja  saber  quantos  conjuntos  de  uniformes  escolares  já  foram
entregues este ano no município e quantos ainda deverão ser entregues.

Aquisição de brinquedos pedagógicos (PI  nº  78/2019) –  O vereador Tio
Douglas  (PTB)  solicita  informações  sobre  a  aquisição  de  brinquedos
pedagógicos  pela  Secretaria  Municipal  de  Educação,  com  dados  sobre  a
quantidade adquirida e sobre as escolas contempladas.

Estudo  de  Impacto  Ambiental  e  divulgação  das  audiências  do  Plano
Diretor (PI nº 79/2019) – O vereador Felipe Prochet (PSD) requer informações
sobre a realização de Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para a elaboração do
projeto de lei que institui as diretrizes da Lei Geral do Plano Diretor Participativo
do  Município  (Projeto  nº  207/2018)  e  sobre  a  divulgação  das  audiências
públicas realizadas para debater  a  proposta,  com os mapas de mídias dos
meios de comunicação utilizados.

Conclusão das unidades habitacionais no Residencial Alegro Villagio (PI
nº  80/2019) – Os vereadores Roberto  Fú (PDT)  e  Vilson  Bittencourt  (PSB)
solicitam informações relacionadas ao Condomínio Residencial Alegro Villagio,
no Conjunto Jamile Dequech (zona Sul), entre elas em que fase se encontram
as obras, qual a previsão de entrega e quantas famílias foram selecionadas
para receberem as unidades. 

INDICAÇÃO
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.
Quórum para aprovação das Indicações: maioria simples.

Equipes  interprofissionais  nas  escolas  estaduais -  Os  vereadores  e
vereadora deliberam nesta tarde, em discussão única, a sugestão da Câmara
Mirim da Escola do Legislativo, feita por meio da Indicação nº 1.597/2019, que
solicita  ao  governador  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Estado  da  Educação
informações sobre a lei estadual nº 15.075/2006, que estabelece a presença de
equipes  interprofissionais  nas  escolas  estaduais  do  Paraná,  integradas  por
psicólogo,  pedagogo  e  assistente  social,  capazes  de  identificar  casos  de
bullyng,  distúrbios  comportamentais  e  outros  problemas  entre  os  alunos.
Quorum: maioria simples.

AGENDA
Quarta-feira, 17 de abril
19 horas – A Comissão de Justiça, Legislação e Redação coordena audiência
pública para debater o projeto de lei nº 206/2018, de autoria do Executivo, que
propõe  medidas  para  reduzir  o  déficit  atuarial  do  Regime  Próprio  de
Previdência  Social  dos  servidores  municipais.  A  audiência,  aberta  à
participação de  todos  os  munícipes,  será  realizada  na sala  de  sessões  do
prédio  do  Legislativo,  com  transmissão  online  por  meio  do  site
www.cml.pr.gov.br e pelo 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 

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 (2ª secretária) e Amauri Cardoso (3º
secretário).
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