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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (13): 
 
14h30 – Violência Contra o Idoso – No início da sessão desta tarde será 
realizada solenidade referente ao Dia de Conscientização e Combate à 
Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado anualmente no dia 15 de junho, 
conforme a lei municipal nº 12.840/2019, de autoria do vereador José Roque 
Neto (PR). A cerimônia contará com a presença do promotor de Justiça de 
Defesa dos Direitos do Idoso, Miguel Sogaiar; da secretária municipal de 
Assistência Social, Jacqueline Marçal Micali; de representante da Secretaria 
Municipal do Idoso e da coordenadora do Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS 4), Carolina Arfelli Bungart, que apresentará os números da 
violência contra o idoso em Londrina. Também estarão presentes grupos de 
idosos que participam dos Centros de Convivência da Pessoa Idosa do 
município e de entidades que prestam atendimento a esta parcela da 
população. A realização da cerimônia foi solicitada por meio do requerimento nº 
115/2019, assinado por José Roque Neto e outros vereadores.  
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Altera as regras para autorização de viagens de vereadores (PR nº 2/2019) 
– De autoria da Mesa Executiva, o projeto de resolução modifica o Regimento 
Interno da Câmara (resolução nº 106/2014) para alterar as regras de 
autorização de viagens oficiais e de participação dos vereadores em eventos 
externos, como cursos, conferências, simpósios e congressos. De acordo com 
o PR 2/2019, a permissão para que os parlamentares se ausentem do 
município deverá ser dada pela maioria absoluta dos membros da Mesa 
Executiva e não mais apenas pelo presidente da Câmara. Como a Mesa 
Executiva tem cinco integrantes (presidente, vice-presidente, 1º secretário, 2º 
secretário e 3º secretário), será necessário que ao menos três deles aprovem a 
solicitação. O projeto mantém a necessidade de que o pedido seja feito por 
meio de requerimento contendo a justificativa da viagem e, quando for o caso, 
com a apresentação de material de divulgação do evento. Também como já era 
previsto no Regimento Interno, o parlamentar deverá apresentar relatório em 
que conste a prestação de contas, no prazo de cinco dias úteis do retorno da 
viagem. Acolhendo parecer da assessoria jurídica, o projeto recebeu parecer 
favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Vencido o prazo 
regimental, não houve apresentação de emendas antes do primeiro turno de 
votação. Quórum: 10 votos. 
 
PRAZO PARA EMENDAS 
Cria a Comissão de Defesa dos Direitos e Bem Estar da Pessoa Idosa (PR 
nº 1/2019) - O presidente da Câmara, vereador Ailton Nantes (PP), deverá 
anunciar o prazo de sete dias úteis para apresentação de emendas ao projeto 
de resolução nº 1/2019, de autoria dos vereadores José Roque Neto (PR), 
Estevão da Zona Sul (sem partido), Péricles Deliberador (PSC), Pastor Gerson 
Araújo (PSDB), Tio Douglas (PTB), Vilson Bittencourt (PSB) e Eduardo 



Tominaga (DEM), que altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Londrina (resolução nº 106/2014) para criar a Comissão de Defesa dos Direitos 
e Bem Estar da Pessoa Idosa, que terá o papel de emitir pareceres sobre 
matérias relacionadas ao tema, preservar e proteger os direitos e garantias da 
pessoa idosa e incentivar a conscientização da importância dos idosos na 
sociedade, entre outros objetivos. Na justificativa, o autor lembra que os 
números que indicam o envelhecimento da população comprovam a urgência 
do poder público em aplicar novas políticas e práticas de proteção ao idoso. 
Acolhendo parecer técnico a Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Mesa Executiva não acolheu o 
parecer técnico e também manifestou-se favoravelmente à proposta. Já a 
Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania acolheu o parecer 
técnico, com voto em separado do vereador Felipe Prochet (PSD), e 
apresentou o substitutivo nº 1, que amplia as atribuições e competências da já 
existente Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania. A Comissão 
de Justiça votou favoravelmente à tramitação do substitutivo nº 1.  
 
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 proíbe a sua permanência, 
criação e exposição em pet shops e outros estabelecimentos. A matéria foi 
aprovada em primeira discussão na forma do substitutivo nº 1, apresentado 
pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação. A proposta também proíbe o 
comércio livre por meio de sites e anúncios em jornais e revistas, determinando 
que a venda de animais nos pet shops deverá ser feita somente por meio de 
catálogos de criadores devidamente credenciados. Prevê ainda que todos os 
animais domésticos comercializados deverão ser castrados e microchipados, 
exceto os animais de reprodução, devidamente registrados como tal e filhotes 
com menos de quatro meses, que deverão ser castrados por seu comprador. O 
projeto também proíbe a realização de cirurgias consideradas mutilantes, entre 
elas a caudectomia (corte da cauda dos cães), onicectomia (retirada das garras 
dos felinos) e amputação das asas de pássaros silvestres, além de tratar do 
encaminhamento, em caráter provisório, dos animais apreendidos no município 
e da possibilidade de resgate, mediante a comprovação da propriedade do 
animal e do pagamento de uma taxa de R$ 1 mil.  
 
Segundo a autora, o principal objetivo da matéria é levar à reflexão sobre as 
condições em que são submetidos os animais e incentivar a adoção. Desde 
que começou a tramitar, em abril de 2017, foram emitidos vários pareceres 
prévios ao projeto 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, assim como o 
Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) e a Secretaria Municipal 
do Ambiente (Sema), que apresentaram as sugestões acolhidas no substitutivo 
nº 1. 
 
A matéria foi aprovada em primeira discussão, na forma do substitutivo nº 1, 
em dezembro do ano passado e na sequência retirada de pauta por três 



ocasiões. Em 12 de março deste ano a autora apresentou o substitutivo nº 2, 
acolhendo sugestões da assessoria jurídica do Legislativo, do CRMV, da Sema 
e da Comissão de Defesa dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB/Londrina). Por solicitação da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
foi realizada audiência pública no dia 29 de abril para debater a proposta. Na 
ocasião foram apresentadas 24 propostas de emenda, 12 delas acolhidas pela 
Comissão de Justiça, por meio da presentação das emendas de nº 3 a nº 15. 
Entre as sugestões estão a proibição de permanência de animais também nas 
feiras de adoção, que a exemplo dos pet shops, passariam a utilizar catálogos. 
Quórum: 10 votos. 
 
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. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas. Quórum: 13 votos.  
 
Autoriza o Executivo a destinar recursos a empresas públicas (PL nº 
32/2019) – De autoria do Executivo, o projeto de lei altera o artigo 11 da lei nº 
9.538/2004 para autorizar o município a destinar recursos para a constituição 
ou o aumento de capital também da Sercomtel S.A Telecomunicações, além da 
Companhia Municipal de Habitação (Cohab) e da Companhia Municipal de 
Trânsito e Urbanização (CMTU). A proposta suprime da lei a Companhia de 
Desenvolvimento de Londrina (Codel), que transformou-se em instituto por 
meio da lei nº 9.872/2005, permitindo ainda contribuições para a Fundação 
Cultura Artística de Londrina (Funcart). As comissões de Justiça, Legislação e 
Redação e Finanças e Orçamento acolheram os pareceres técnicos e 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Após a aprovação em primeiro 
turno o Executivo apresentou o substitutivo nº 1, incluindo as subsidiárias e 
controladas da Sercomtel para permitir, de acordo com a justificativa do projeto, 
“a adequada alocação de recursos orçamentários, conforme a conveniência e 
oportunidade do administrador público municipal”. Acolhendo parecer técnico, a 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação manifestou-se favoravelmente ao 
substitutivo nº 1. Quórum: 10 votos. 



Declara de utilidade pública a Associação Maria Imaculada (PL nº 36/2019) 
– Iniciativa do vereador José Roque Neto (PR), o projeto declara de utilidade 
pública a Associação Maria Imaculada, responsável por administrar o centro 
social Casa de Apoio Madre Maria Gertrudes, juntamente com as Irmãs 
Salesianas e com a colaboração da Paróquia Nossa Senhora de Aparecida 
Km9, Paróquia São Vicente de Paulo e Cáritas Diocesana. Com sede no 
Jardim União da Vitória (zona Sul), a instituição oferece atividades de 
educação, cultura, saúde física e mental, cidadania, lazer e orientação 
sociofamiliar à população em situação de vulnerabilidade social. A Casa ainda 
oferece diversos cursos, entre eles balé, bordado, crochê, corte e costura, 
francês, inglês, pintura em tecido e informática, entre outros. Semanalmente 
cerca de 560 pessoas frequentam a casa de apoio, que funciona atualmente 
em imóvel alugado. O título de utilidade pública é importante para que a 
associação possa atender às suas finalidades estatutárias, firmar convênios 
com o Município e com órgãos estaduais e federais, além de aprimorar os 
serviços já prestados. Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça, 
Legislação e Redação e de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não 
houve apresentação de emendas. Quórum: maioria simples. 
 
Institui no calendário de Comemorações Oficiais do Município o Dia do 
Gari e da Margarida (PL nº 37/2019) – Proposto pelo vereador Valdir dos 
Metalúrgicos (SD), o projeto institui no calendário de Comemorações Oficiais 
do Município o Dia do Gari e da Margarida, a ser comemorado anualmente em 
16 de maio. Na justificativa da matéria o autor afirma que a data tem o objetivo 
de homenagear os profissionais e as profissionais que promovem a limpeza da 
cidade e muitas vezes não têm o respeito que merecem. A Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação e a Comissão 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. 
 
Proíbe a aplicação de multas e autos de infração por avanço de semáforo 
(PL nº 170/2018) - De autoria do vereador Guilherme Belinati (PP), o projeto 
proíbe as multas de trânsito por avanço de semáforo no período compreendido 
entre as 23 horas e 5 horas da manhã, desde que o veículo não esteja em 
velocidade superior a 30 km/h. O autor justifica que ao reduzir a velocidade do 
veículo, o motorista poderá ter a visão do cruzamento e, se necessário, frear, 
evitando paradas desnecessárias em horários de maior perigo. Lembra ainda 
que a lei nº 8.495/2001 estabelece que de domingo a quinta-feira os semáforos 
deverão funcionar normalmente das 6 horas às 24 horas; às sextas-feiras e aos 
sábados têm funcionamento normal de zero à uma hora e das 6 às 24 horas. 
Fora desses horários o semáforo deverá permanecer apenas com a luz 
amarela acesa e piscando intermitentemente.  
 
Acolhendo parecer da assessoria jurídica a Comissão de Justiça emitiu parecer 
prévio solicitando a análise e manifestação da Companhia Municipal de 
Trânsito e Urbanização (CMTU), que posicionou-se contrariamente à matéria. 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não acolheu o parecer jurídico e 
manifestou-se favoravelmente à tramitação do projeto. As comissões de 



Política Urbana e Meio Ambiente e de Segurança Pública emitiram pareceres 
prévios solicitando a manifestação do 5º Batalhão de Polícia Militar do Estado 
do Paraná e do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), que 
informaram ser contrários à matéria. Acolhendo os pareceres técnicos, as 
comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de Segurança Pública 
emitiram votos contrários ao projeto. Quórum: 10 votos. 
 
Modifica a lei que dispõe sobre a Política Municipal de Transparência e 
Controle Social (PL nº 21/2019) – De autoria do Executivo, o projeto prevê 
alterações na lei municipal nº 11.777/2012, que dispõe sobre a Política 
Municipal de Transparência e Controle Social, ampliando de dois anos para 
quatro anos os mandatos dos membros e respectivos suplentes do Conselho 
Municipal de Transparência e Controle Social. O objetivo é que, com isso, 
possam acompanhar os dois anos finais do mandato do chefe do Executivo e 
os dois anos iniciais do mandato subsequente. De acordo com a proposta, as 
conferências municipais também passam a ser realizadas a cada quatro anos, 
e não mais de forma bianual. A matéria altera ainda a composição do conselho, 
retirando a previsão de um representante da Câmara Municipal de Londrina, 
uma vez que a Lei Orgânica do Município restringe a participação de 
vereadores em órgãos externos que integrem a estrutura administrativa do 
Poder Executivo. Por meio de parecer prévio, a Secretaria Municipal de Gestão 
Pública manifestou-se favoravelmente ao projeto. Acolhendo pareceres 
técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Administração, 
Serviços Públicos e Fiscalização emitiram votos favoráveis à matéria. Quórum: 
10 votos. 
 
Abre Crédito Adicional Especial junto à Secretaria Municipal do Ambiente 
(PL nº 45/2019) – Iniciativa do Executivo, o projeto autoriza a abertura de 
Crédito Adicional Especial no valor de até R$ 152.000,00 junto à Secretaria 
Municipal do Ambiente / Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA) e Fundo 
de Proteção aos Animais (FUPA) para aquisição de materiais e equipamentos 
necessários ao FMMA e de ração para alimentar cães e gatos abrigados em 
entidades contempladas com o título de Utilidade Pública, em razão da 
inviabilidade física de todos esses animais serem mantidos sob a guarda e 
cuidados do Município. Para a abertura do crédito, o Executivo indica a 
anulação parcial de dotações em programas da Secretaria Municipal do 
Ambiente (Sema). Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça, 
Legislação e Redação e de Finanças e Orçamento manifestaram-se 
favoravelmente ao projeto. Quórum: 10 votos.  
 
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 pedido de 
prorrogação de prazo solicitado pelo Sindicato da Habitação e Condomínios de 
Londrina (Secovi) 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. 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.  
 
Pedidos de Informação nº 114, 121 e 122/2019 – O vereador Tio Douglas 
(PTB) apresenta para discussão e aprovação do plenário na tarde desta quinta-
feira, três pedidos de informação tratando da regulamentação do comércio 
ambulante e das fiscalizações realizadas; requer dados sobre a localização e 
as licenças de funcionamento dos Centros de Tratamento de Resíduos e sobre 
as Estações e Tratamento de Esgoto (ETEs) existentes no município.  
 
Cargos de livre nomeação na prefeitura (PI 115/2019) – Os vereadores Tio 
Douglas (PTB) e Valdir dos Metalúrgicos (SD) querem informações sobre o 
número, quem são e o valor dos salários pagos aos servidores nomeados em 
cargos comissionados na Administração Direta, na Companhia Municipal de 
Trânsito e Urbanização (CMTU) e na Sercomtel Telecomunicações.  
 
Valor de lote no Jardim Santiago (PI 116/2019) - O vereador Vilson 
Bittencourt (PSB) solicita informações sobre lote localizado no Jardim Santiago, 
zona Norte da cidade.  
 
Teatro Municipal Zaqueu de Malo (PI 117/2019) – O vereador Valdir dos 
Metalúrgicos (SD) solicita informações sobre as condições de funcionamento 
do Teatro Municipal Zaqueu de Melo.  
 
Pedidos de Informação nº 118, nº 119 e nº 120/2019 - Na sessão desta tarde, 
o vereador Amauri Cardoso (PSDB) apresenta para análise e aprovação dos 
vereadores três Pedidos de Informação ao Executivo, nos quais busca 
informações sobre aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas de 
Saúde, implantação de triagem nestas unidades e escalas dos médicos que 
prestam serviços para o Cismepar; sobre a oferta de serviço de coleta seletiva 
no Jardim União da Vitória e outros bairros da zona Sul da cidade e quais os 
índices de infestação do mosquito da Dengue nas cinco regiões de Londrina; e 
sobre a propriedade de imóvel localizado no nº 299 da Rua da Cidadania, no 
Jardim União da Vitória (zona Sul).  
 



PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Os vereadores e vereadora discutem na sessão desta tarde a solicitação do 
Executivo de prorrogação de prazo para resposta a dois Pedidos de 
Informação do vereador Vilson Bittencourt (PSB): 
 
Regularidade cadastral de empresas (PI nº 93/2019) - O vereador solicita 
informações sobre a regularidade cadastral das empresas do município e quais 
medidas estão sendo tomadas para uniformizar os dados entre a Receita 
Federal e a Prefeitura, entre outros dados.  
 
Cobrança de dívidas tributárias e desmembramento de condomínios (PI nº 
95/2019) – O parlamentar faz questionamentos relativos à cobrança de dívidas 
tributárias e não-tributárias, à regularização de obras e sobre o 
desmembramento de inscrição imobiliária de condomínios, entre outras 
informações. 
 
AGENDA 
Sexta-feira, 14 de junho 
20 horas - Sessão solene de entrega do Diploma de Reconhecimento Público 
ao técnico de futebol e idealizador de projetos sociais relacionados ao esporte 
Ivonir José Massi, por iniciativa do vereador Amauri Cardoso (PSDB). A 
cerimônia será realizada na sala de sessões, com transmissão online pelo site 
www.cml.pr.gov.br e pelo canal da Câmara no Youtube. 
 
Segunda-feira, 17/6 
10 horas – Reunião de instalação do Grupo de Trabalho de Revitalização do 
Centro Histórico de Londrina criado durante audiência pública organizada pela 
Câmara de Vereadores, por meio da Comissão de Política Urbana e Meio 
Ambiente, em maio deste ano. O Grupo de Trabalho é composto por 
vereadores, representantes da Associação Concha dos Amigos e Moradores 
do Centro Histórico de Londrina e da prefeitura de Londrina que deverão definir 
a dinâmica e as prioridades do trabalho a ser realizado. O encontro será 
realizado na sala de reuniões do prédio da Câmara de Vereadores.  
 
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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