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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (28):
PARECER PRÉVIO
Amplia o grau de parentesco para uso de terrenos nos cemitérios (PL nº
58/2019) - Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da
Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicitando análise e manifestação
da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) ao
projeto de lei nº 58/2019, de autoria dos vereadores Tio Douglas (PTB) e
Roberto Fú (PDT), que propõe a alteração do artigo 327 do Código de Posturas
(lei nº 11.468/2011). A mudança visa incluir cônjuges ou companheiros e
parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau, na relação que os concessionários de terrenos de uso perpétuo nos
cemitérios podem indicar para sepultamento. Na justificativa, os autores
informam que devido ao número restrito de indicados os familiares têm
encontrado dificuldades de regularizações pendentes e que são comuns casos
em que a família só tem conhecimento que não pode mais utilizar a sepultura
após o falecimento do concessionário. Quórum: maioria simples.

SEGUNDA DISCUSSÃO
Institui no calendário de comemorações oficiais do município o Dia da
Síndrome de Cornélia de Lange (PL nº 17/2019) – Proposto pelo vereador
Roberto Fú (PDT), o projeto institui no calendário de comemorações oficiais do
Município o Dia da Síndrome de Cornélia de Lange, a ser comemorado
anualmente no segundo sábado de maio. Doença ainda pouco conhecida e
relativamente rara, a síndrome, também denominada como Síndrome
Brachmann de Lange ou Nanismo de Amsterdam, provoca várias anomalias
graves de desenvolvimento, como deficiência de crescimento, microcefalia,
anomalias das extremidades, excesso de pelos no corpo todo e dificuldades de
sucção e deglutição. O diagnóstico é principalmente clínico, com base no
quadro apresentado pelo paciente, e o acompanhamento pré-natal pode
auxiliar no reconhecimento da patologia.
As comissões de Justiça, Legislação e Redação; Direitos Humanos e Defesa
da Cidadania; e de Educação, Cultura e Desporto acolheram os pareceres
técnicos e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo
regimental, não houve apresentação de emendas. Quórum: maioria simples
Desafeta área de terras da Gleba Patrimônio Londrina e autoriza sua
doação ao Ministério Público do Paraná (PL nº 20/2019) – De autoria do
Executivo, o projeto desafeta de uso comum do povo e/ou especial área de
terras denominada Parte da Antiga estrada Londrina–Selva, medindo 540,69
metros quadrados, e área de 2.783,36 metros quadrados, ambas da Gleba
Patrimônio Londrina, autorizando o município a doá-las ao Ministério Público do
Estado do Paraná (MP-PR). As duas áreas são delimitadas pela rua Capitão

Pedro Rufino e localizam-se junto à atual sede administrativa do MP-PR em
Londrina. Na justificativa, o Executivo informa que o Ministério Público solicitou
a doação para que possa regularizar as documentações de seus imóveis,
localizados em ambos os lados da antiga estrada. Acolhendo os pareceres
técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação; Finanças e
Orçamento; Política Urbana e Meio Ambiente; e Fiscalização e
Acompanhamento de Doação de Bens Públicos manifestaram-se
favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não houve
apresentação de emendas. Quórum: 13 votos.
Desafeta área de terras no Jardim Franciscato e autoriza a permissão de
uso ao Instituto INABRASIL (PL nº 31/2019) – De autoria do Executivo, o
projeto desafeta de uso comum do povo e/ou especial área de terras medindo
2.596,67 metros quadrados de propriedade do município, localizada no Jardim
Franciscato, na zona Sul de Londrina, e autoriza a sua permissão de uso ao
Instituto INABRASIL, que já desenvolve no local as atividades do Centro de
Educação Infantil Pastor Samuel Souza/Instituto INABRASIL e deverá ampliálas, com atendimento previsto de 54 crianças, além de projetos voltados para a
comunidade. O Instituto é vinculado à Igreja Nova Aliança. Acolhendo
pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação; de
Política Urbana e Meio Ambiente e de Finanças e Orçamento manifestaram-se
favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não houve
apresentação de emendas. Quórum: 13 votos.

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Autoriza a transferência de alvarás a familiares de feirantes (PL nº
27/2018) – Iniciativa do vereador Roberto Fú (PDT), o projeto prevê a
transferência do direito à exploração do serviço de feirante ou ambulante aos
sucessores legítimos, em caso de doença grave ou de falecimento do
possuidor de Alvará e Licença, Permissão ou Autorização. A Comissão de
Justiça, Legislação e Redação não acolheu o parecer da assessoria jurídica,
que manifestou-se contrariamente ao projeto por entender que trata-se de
matéria inconstitucional, e emitiu parecer prévio solicitando parecer da
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). A Companhia
informou não ver óbices na proposta mas solicitou que seja verificada a sua
legalidade. As comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de
Desenvolvimento Econômico solicitaram nova manifestação da Gerência
Jurídica da CMTU para que fosse informado se prevalecia o parecer contrário a
projeto semelhante apresentado em 2017. Ao se manifestar, a CMTU voltou a
defender a inviabilidade do projeto, lembrando que as autorizações/permissões
possuem caráter pessoal e intransferível da própria natureza do ato
administrativo. As comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de
Desenvolvimento Econômico não acolheram o parecer técnico e votaram
favoravelmente à tramitação do projeto. Quórum: 10 votos.

DISCUSSÃO ÚNICA
Denomina Rotatória dos Metalúrgicos confluência no Jardim Colúmbia
(PL nº 168/2018) – Iniciativa do vereador Valdir dos Metalúrgicos (SD), o

projeto denomina Rotatória dos Metalúrgicos a área pública para este fim
localizada na confluência da Avenida Juvenal Pietraroia com a Rua Soiti
Taruma, nos jardins Colúmbia C e Colúmbia D, na zona Oeste do município.
Na justificativa da proposta o autor informa que a rotatória está localizada
próxima ao Parque Aquático dos Metalúrgicos, o que facilitaria a manutenção
do próprio público por parte do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Londrina e Região. As
comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, Cultura e
Desporto manifestaram-se favoravelmente à tramitação da matéria. Quórum:
maioria simples.

PARECER PRÉVIO
Proíbe o consumo de drogas ilícitas em logradouros públicos (PL nº
30/2019) – Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio
da Comissão de Segurança Pública ao projeto de lei nº 30/2019, de autoria do
vereador Jamil Janene (PP) e outros 14 vereadores, que proíbe o consumo de
drogas ilícitas em qualquer horário nas avenidas, rodovias, ruas, calçadas,
praças, ciclovias e outros espaços públicos no município. Proíbe ainda o
consumo no hall de entrada dos edifícios e estabelecimentos comerciais que
sejam conexos à via pública. O não cumprimento da lei implicará em multa
equivalente a R$ 500,00 para cada infrator, duplicadas as sanções em caso de
reincidência. Os valores arrecadados com as multas serão revertidos a
programas educativos e/ou preventivos sobre o uso de drogas, previstos em lei
orçamentária. Acolhendo parecer jurídico, a Comissão de Justiça, Legislação e
Redação manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de Segurança
Pública, com base em parecer técnico, solicita análise e parecer da Secretaria
Municipal de Defesa Social; do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre
o Álcool e Drogas (COMAD); do Departamento Estadual de Políticas Públicas
sobre Drogas (DEPSD/PR); do 5º Batalhão de Polícia Militar do Estado do
Paraná/Londrina; da Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção Londrina
(OAB/Londrina); Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de
Assistência Social e Conselho Municipal de Assistência Social. 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.
Banheiros públicos nos distritos (PI nº 101/2019) – O vereador Ailton
Nantes (PP) solicita informações sobre a existência de banheiros públicos nos
distritos rurais de Londrina.
Fiscalizações em pet shops e criadouros (PI nº 102/2019) – A vereadora
Daniele Ziober (PP) solicita dados sobre fiscalizações do Município em pet
shops e criadouros de animais em Londrina.

Implantação de semáforo na Avenida Winston Churchill (PI nº 103/2019) –
O vereador Ailton Nantes (PP) questiona se existe projeto para implantação de
sinalização semafórica na Avenida Winston Churchill, próximo à rotatória do
Terminal Urbano de Transporte Coletivo do Conjunto Ouro Verde (zona Norte).

DISCUSSÃO ÚNICA DE REQUERIMENTO
CRIAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL
Acompanhamento dos Distritos (RE nº 153/2019) – Os vereadores Jamil
Janene (PP), Péricles Deliberador (PSC), Jairo Tamura (PR), Pastor Gerson
Araújo (PSDB), Estevão da Zona Sul (Sem Partido), Guilherme Belinati (PP),
Emanoel Gomes (PRB), Daniele Ziober (PP), Ailton Nantes (PP) e Junior
Santos Rosa (PSD) requerem, por meio do requerimento nº 153/2019, a
criação de uma Comissão Especial de Acompanhamento dos Distritos para
monitorar as reivindicações e solicitações das comunidades dos distritos de
Londrina, e ainda para fiscalizar e acompanhar os projetos desenvolvidos pelo
Executivo nestas localidades. Conforme o artigo 75 do Regimento Interno da
Câmara (Resolução nº 106/2014), a Comissão será formada por três
vereadores e terá o prazo de 120 dias para concluir os trabalhos, prorrogáveis
por mais 60 dias.

AGENDA
Quarta-feira, 29 de maio
10 horas - Audiência pública coordenada pela Comissão de Finanças e
Orçamento para prestação de contas do Município relativa ao primeiro
quadrimestre do exercício de 2019. O debate será realizado na sala de
sessões do Legislativo, com transmissão online pelo site www.cml.pr.gov.br e
pelo canal da Câmara no Youtube.
20 horas - Sessão solene para entrega do Diploma de Reconhecimento
Público ao projeto “De bem com você – a beleza contra o câncer”, coordenado
pelo Centro de Apoio ao Paciente com Câncer (CAPC). O projeto, que existe
desde 2015 e já beneficiou cerca de 400 mulheres, será homenageado por
iniciativa do vereador João Martins (PSL). A cerimônia será realizada na sala
de sessões do Legislativo, com transmissão online pelo site www.cml.pr.gov.br
e pelo canal da Câmara no Youtube.
Sexta-feira, 31 de maio
15 horas – Realização da 4ª sessão ordinária da Legislatura 2019 da Câmara
Mirim da Escola do Legislativo. As sessões da Câmara Mirim contam com a
participação de alunos de escolas públicas e particulares de Londrina e são
realizadas no plenário da Câmara Municipal, com transmissão online por meio
do site www.cml.pr.gov.br e pelo canal do Legislativo no Youtube.
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