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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (9): 

 
17 horas – O médico ortopedista Aureo Shizuto Cinagawa participa da sessão 
desta tarde para falar sobre “A qualidade de vida de idosos”, com base em sua 
experiência e conhecimento sobre o tema. O convite foi feito pelo vereador 
José Roque Neto por meio do requerimento nº 172/2019. 
 
REDAÇÃO FINAL 
Autoriza a abertura de crédito adicional junto à Procuradoria-Geral do 
Município (PL nº 81/2019) – De autoria do Executivo, o projeto autoriza 
alteração no Plano Plurianual (PPA) 2018-2021, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO/2019) e na Lei Orçamentária Anual (LOA/2019) para 
abertura de crédito adicional especial junto à Procuradoria-Geral do Município 
(PGM) / Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-Ld), no 
valor de até R$ 3.930.000,00. O autor informa que as alterações são 
necessárias para reestruturar o funcionamento do Procon e que os recursos 
para fazer frente às despesas serão provenientes de superávit financeiro do 
próprio Procon-Ld. O projeto tramita em regime de urgência. Quórum: 10 votos. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Autoriza abertura de Crédito Adicional Especial junto à Secretaria de 
Cultura (PL nº 73/2019) – Iniciativa do Executivo, o projeto tramita em regime 
de urgência e autoriza alteração no Plano Plurianual (PPA) 2018-2021, na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2019 e na Lei Orçamentária Anual (LOA) 
2019 para abertura, em uma ou mais vezes, de Crédito Adicional Especial junto 
à Secretaria Municipal de Cultura / Fundo Municipal de Preservação do 
Patrimônio Cultural de Londrina (FMP) no valor de até R$ 190.000,00. Na 
justificativa da matéria o autor cita a necessidade de Londrina preservar seus 
bens arquitetônicos, parques, museus e bibliotecas, entre outras referências à 
memória da cidade, e incentivar eventos e atividades no chamado Corredor 
Cultural. Ainda de acordo com o projeto os recursos para a ativação do fundo 
serão oriundos de remanejamento interno no orçamento da Secretaria de 
Cultura. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação e  a Comissão de 
Finanças e Orçamento emitiram voto favorável à matéria. Quórum:10 votos. 
 
Declara de utilidade pública o Projeto Avançando Fronteiras (PL nº 
186/2018) – De autoria do vereador Tio Douglas (PTB), a matéria declara de 
utilidade pública o Projeto Avançando Fronteiras. Conforme o autor, a entidade, 
sem fins lucrativos, tem por finalidades promover o desenvolvimento da 
comunidade; minimizar a evasão escolar com a inclusão de atividades 
esportivas e recreativas; levar o conhecimento do campo e seus benefícios a 
crianças e adolescentes, colocando-os em contato com matérias-primas, 
plantio e hortas; e a conscientização e o incentivo de moradores à limpeza de 



galerias de águas pluviais e bocas de lobo. Acolhendo parecer da assessoria 
jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação manifestou-se 
favoravelmente ao projeto.  
 
A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, por sua vez, acolhendo o 
parecer da assessoria técnica, manifestou-se contrariamente à matéria, com 
voto em separado do vereador Péricles Deliberador (PSC). Conforme o parecer 
da assessoria técnica, não foi possível constatar a relevância dos serviços 
prestados pela entidade, em razão da falta de documentos comprobatórios das 
atividades. Conforme a lei municipal nº 7.176/1997, que estabelece normas 
para a declaração de utilidade pública, a entidade deve apresentar relatório 
detalhado com a comprovação dos relevantes serviços prestados ao Município, 
contendo a identificação da instituição, a data, o local, a descrição e a imagem 
das atividades desenvolvidas nos últimos doze meses. Vencido o prazo 
regimental, não houve apresentação de emendas após a aprovação em 
primeiro turno. Quórum: maioria simples. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Autoriza permuta de áreas nas zonas Oeste e Norte com imóvel no Centro 
(PL nº 34/2019) – Iniciativa do Executivo, o projeto desafeta de uso comum do 
povo três áreas de terra, localizadas na Gleba Ribeirão Cambé (zona Oeste) e 
no Jardim Maria Lúcia (zona Norte), totalizando pouco mais de 24 mil metros 
quadrados, e permutá-las com área de 2.189,19 metros quadrados no Jardim 
Kennedy (Centro), onde funcionava o Mercado Quebec, pertencente à 
Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld), para instalação permanente 
da Secretaria Municipal de Educação. As áreas localizadas nas zonas Oeste e 
Norte, por sua vez, seriam destinadas a unidades habitacionais de interesse 
social ou lotes urbanizados. Juntas, estas três áreas foram avaliadas em R$ 
2.703.000,00, enquanto a área do Jardim Kenedy foi avaliada em R$ 
1.332.800,00, conforme laudos da Comissão Permanente de Avaliação de 
Imóveis e de Preços Públicos. Segundo o projeto de lei, a diferença será 
contabilizada como crédito para a Cohab e será utilizado em futuras permutas 
de imóveis com o Município.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação manifestou-se favoravelmente 
ao projeto, apresentando a emenda nº 1, que corrige o artigo 3º do projeto para 
prever que a diferença de valores dos imóveis permutados será contabilizada 
como crédito para o Município, para ser utilizado em futuras permutas de 
imóveis com a Cohab. 
 
O Executivo apresentou o substitutivo nº 1, acrescentando aos terrenos a 
serem permutados com a Cohab uma área inedificável de 190,21 metros 
quadrados situada no Jardim Semíramis Barros Braga, na zona Norte, avaliada 
em R$ 20.100,00. Com mais este terreno, os valores dos imóveis a serem 
permutados somariam R$ 2.723.100,00. A Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação não acolheu o parecer jurídico e manifestou-se favoravelmente ao 
substitutivo nº 1, apresentando a emenda nº 2, novamente prevendo que a 
diferença de valores dos imóveis permutados (R$ 1.390.300,00) será 
contabilizada como crédito para o Município e será utilizado em futuras 
permutas de imóveis com a Cohab-Ld. As comissões de Finanças e Orçamento 



e de Política Urbana e Meio Ambiente votaram favoravelmente ao projeto, na 
forma do substitutivo nº 1 e com a emenda nº 2. Quórum: 13 votos. 
 
ADMISSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO  
Na tarde desta terça-feira os vereadores decidem em discussão única se 
admitem a tramitação de projeto de lei de autoria do vereador Péricles 
Deliberador (PSC) que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 106 
do Código de Obras e Edificações do Município (lei nº 11.381/2011) para 
prever que as calçadas dos imóveis pertencentes ao poder público 
poderão ser feitas em piso de concreto de melhor acessibilidade. 
 
De acordo com o artigo 29, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município (LOM), 
os projetos de lei referentes a Códigos, Estatutos, Planos e de Emenda à LOM 
devem ser encaminhados à Câmara Municipal de Londrina no mínimo 90 dias 
antes dos seus períodos de recesso, caso contrário somente serão admitidos 
para tramitação mediante a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara. A 
Câmara permanecerá em recesso no período de 16 a 31 de julho. Quorum: 13 
vereadores.  
 
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. Quórum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria 
simples.  
 
Terrenos isentos de IPTU (PI nº 133/2019) – O vereador Felipe Prochet 
(PSD) deseja saber quantos terrenos foram isentos do pagamento do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) nos anos de 2018 e 2019, com informações 
sobre suas localizações e o valor total das isenções.  
 
AGENDA 
Terça-feira, 9 de julho 
9h30 – A Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania, presidida 
pelo vereador Tio Douglas (PTB) se reúne com os integrantes das comissões 
de Seguridade Social e de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente  
para discussão das atuais limitações da Administração Municipal na liberação 
do vale-transporte para crianças, adolescentes e jovens em situação de 
vulnerabilidade que freqüentam serviços socioassistenciais ou de 
aprendizagem profissional. Além das entidades que prestam serviços 
assistenciais no Município foram  convidados representantes das secretarias 
de Governo e de Assistência Social e do Conselho Municipal de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescentes (CMDCA). A reunião será realizada  na 
sala de sessões do prédio do Legislativo.  
 
Quarta-feira, 10 de julho 
20 horas – Sessão solene para entrega do Título de Cidadão Benemérito de 
Londrina ao ex-jogador de futebol e atual auxiliar técnico da seleção sub-23 do 
Catar, Fábio César Montezine, por iniciativa do vereador Emanoel Gomes 
(PRB). A solenidade 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.  
 
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 (PL) 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 (PL) 3374-1385 joseroqueneto@cml.pr.gov.br 

Junior Santos Rosa (PSD) 3374-1383 juniorsantosrosa@cml.pr.gov.br  

Mario Takahashi (PV) 3374-1382 mariotakahashi@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 

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). 
 
Coordenação Ana Paula Rodrigues Pinto MTB 2277PR Redação Silvana Leão MTB 2502PR 
e Marcela Campos MTB 6229PR Fotografia DP Torrecillas Fotojornalismo  Fones (43) 3374-
1326 e 3374-1327. 


