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Confira os destaques desta terça-feira (6): 
 
14h30 - Apresentação do novo sistema de cadastro e acompanhamento da 
tramitação das Indicações e Pedidos e Informações, oriundos do Legislativo e 
encaminhados ao Executivo, por meio do tipo processual Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI). Os novos procedimentos foram instituídos por meio dos 
decretos do Executivo nºs 921 e 922/2019. O prefeito Marcelo Belinatti (PP) 
acompanhará a apresentação. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Cria a Comissão de Defesa dos Direitos e Bem-Estar da Pessoa Idosa (PR 
nº 1/2019) – De autoria dos vereadores José Roque Neto (PL), Estevão da 
Zona Sul (sem partido), Péricles Deliberador (PSC), Pastor Gérson Araújo 
(PSDB), Tio Douglas (PTB), Vilson Bittencourt (PSB) e Eduardo Tominaga 
(DEM), o projeto de resolução nº 1/2019 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 as garantias da pessoa idosa e incentivar a conscientização sobre a 
importância dos idosos na sociedade, entre outros objetivos. Na justificativa, os 
autores lembram 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 da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Mesa Executiva não 
acolheu o parecer da assessoria técnica 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. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas antes do primeiro turno de votação. Em plenário, a 
Câmara rejeitou o substitutivo nº 1 e aprovou a matéria em primeira discussão 
em sua forma original. Quórum: 10 votos. 
 
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, a matéria recebeu 
manifestação favorável da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. O 
projeto foi aprovado em primeiro turno no dia 2 de julho e, vencido o prazo 
regimental, não houve apresentação de emendas antes da segunda votação. 
Quórum: 10 votos. 
 
DISCUSSÃO ÚNICA DE RECURSO À COMISSÃO DE JUSTIÇA   
Padronização dos veículos de táxi em Londrina (PL 62/2019) – De autoria 
do vereador Tio Douglas (PTB), o projeto altera o artigo 18 da Lei nº 
10.969/2010 para prever que os táxis deverão ser padronizados em 
regulamentação estabelecida pela Companhia Municipal de Trânsito e 
Urbanização (CMTU) em acordo com o Sindicato dos Taxistas de Londrina. Na 
justificativa do projeto, o autor afirma que a participação dos taxistas poderá 
resultar em soluções que diminuam o atual custo com o envelopamento 
obrigatório dos veículos. 
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer da 
assessoria jurídica da Câmara e manifestou-se contrariamente à proposta, por 
entender que a iniciativa da matéria caberia ao Executivo, que é o poder 
competente para prover o transporte de passageiros no município. O autor 
apresentou recurso contra a decisão da Comissão, argumentando que o 
projeto não traz nenhuma imposição ao Poder Executivo e tão somente inclui a 
participação dos taxistas no debate sobre a padronização dos veículos. 
Quórum: 13 votos. 
 
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.  
 
Centros de educação infantil em construção (PI nº 139/2019) – O vereador 
Amauri Cardoso (PSDB) encaminha diversos questionamentos ao prefeito 
Marcelo Belinati (PP), entre eles se há previsão para o início da construção de 
novos centros de educação infantil em 2019, o prazo para a conclusão das 
obras nas unidades em construção e se o município contratará novos 
professores antes de expirar o prazo do último concurso. 
 



Atendimento no Centro de Educação Infantil do Distrito de Lerroville (PI nº 
140/2019) – O vereador Amauri Cardoso (PSDB) questiona e pede 
documentação que comprove se os nove professores lotados no Centro de 
Educação Infantil do Distrito de Lerroville são suficientes para garantir o 
atendimento na unidade. 
 
AGENDA 
Quarta-feira, 7 de agosto 
14 horas – A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Câmara 
Municipal coordena reunião do Grupo de Trabalho de Revitalização do Centro 
Histórico de Londrina, na sala de reuniões do prédio do Legislativo. Além de 
vereadores participam também do grupo representantes da prefeitura e da 
Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico. 
 
Sexta-feira, 9 de agosto 
14 horas – Reunião temática sobre "Segurança patrimonial nas escolas" 
promovida pelas comissões de Educação, Cultura e Deporto; de 
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização; e de Segurança Pública. O 
encontro será na sala de reuniões do prédio do Legislativo.  
 
 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). 
 
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA ASCOM JORNALISMO Fones (43) 3374-1326 e 3374-1327 
Fotografia DP Torrecillas Fotojornalismo  
 


