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5ª FEIRA – 12/09/2019 
 

Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (12): 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Altera as regras para autorização de viagens de vereadores (PR nº 2/2019) 
– De autoria da Mesa Executiva, o projeto de resolução tramita na forma do 
substitutivo nº 1 e 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 a proposta original, a permissão para 
que os parlamentares se ausentem do município deverá ser dada pela maioria 
absoluta dos membros da Mesa Executiva e não mais pelo presidente da 
Câmara apenas. 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.  
 
 
O substitutivo nº 1, apresentado pela Mesa Executiva, estabelece que bastará 
a autorização do presidente para as viagens cujos destinos sejam: Assembleia 
Legislativa do Estado do Paraná; Ministérios da República Federativa do Brasil; 
Consulados estrangeiros no Brasil; Secretarias de Estado do Paraná; Câmaras 
e Prefeituras Municipais; e Palácios de Governos e da Presidência da 
República. Acolhendo parecer da assessoria jurídica, o substitutivo nº 
1.recebeu manifestação favorável da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação. Quórum: 10 votos. 
 
REDAÇÃO FINAL 
Altera os critérios de isenção da cobrança da taxa de inscrição em 
concursos públicos (PL nº 80/2019) – Iniciativa do vereador Tio Douglas 
(PTB), o projeto acrescenta o artigo 3º- A à lei nº 7.292/1997, que dispõe sobre 
a cobrança de inscrição em concursos públicos realizados pela Administração 
Municipal. O texto aprovado isenta do pagamento da taxa os candidatos que 
pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais 
(CadÚnico), com renda familiar mensal per capita inferior ou igual a um salário 
mínimo nacional. Atualmente a legislação municipal garante a isenção da taxa 
apenas a pessoas desempregadas. Quórum: maioria simples. 
 



Autoriza permissão de uso de área na Vila Nova (PL nº 56/2019) – Iniciativa 
do Executivo, o projeto desafeta de uso comum o lote localizado na rua 
Itapicuru, nº 53, na Vila Nova (área central), com 187,26 metros quadrados, e 
autoriza a permissão de uso à entidade SOVIDA (Sociedade de Voluntários da 
Vida). De acordo com a matéria, o imóvel será destinado à realização de 
atividades de apoio emocional e prevenção ao suicídio desenvolvidas pela 
entidade. As comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de Seguridade 
Social solicitaram esclarecimentos ao Executivo, por meio de parecer prévio, 
sobre possíveis benefícios já recebidos pela SOVIDA. A Secretaria Municipal 
de Governo informou que a entidade não é beneficiária de nenhum imóvel no 
município. As comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de Seguridade 
Social votaram favoravelmente à tramitação do projeto e apresentaram, 
respectivamente, as emendas nº 1 e nº 2, com correções redacionais no 
projeto. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação acolheu o parecer 
técnico e votou favoravelmente à matéria, com as emendas nº 1 e nº 2. 
Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de novas emendas antes 
do segundo turno de deliberação. Quórum: 13 votos 
 
Prevê a instalação de brinquedos adaptados em playgrounds (PL nº 
76/2019) – De autoria dos vereadores Ailton Nantes (PP) e Jamil Janene (PP), 
o projeto prevê a instalação de brinquedos adaptados para crianças com 
deficiência motora em playgrounds instalados em áreas públicas e privadas. De 
acordo com a proposta, os brinquedos deverão seguir as normas de segurança 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os autores justificam 
que o lazer é um direito fundamental de todos, previsto na Constituição 
Federal, e que dar o direito de brincar a uma criança com deficiência motora é 
tratá-la de modo isonômico àquelas que não possuem a mesma limitação. As 
comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Defesa dos Direitos do 
Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude; e de Direitos Humanos 
e Defesa da Cidadania acolheram os pareceres técnicos e manifestaram-se 
favoravelmente ao projeto. Após a aprovação em primeiro turno o projeto 
recebeu o substitutivo nº 1, para deixar claro que os brinquedos adaptados 
devem ser disponibilizados não apenas nos playgrounds já instalados, mas 
também naqueles que vierem a ser construídos. Quórum: 10 votos. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Regulamenta a contratação de servidores por tempo determinado (PL nº 
89/2019) – De autoria do Executivo, o projeto tem por finalidade regulamentar 
os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público, com base na Constituição Federal 
e na Lei Orgânica do Município. O projeto elenca nove circunstâncias em que 
serão permitidas as contratações temporárias, entre elas o atendimento a 
situações de calamidade pública; as necessidades advindas da criação de 
secretarias e órgãos e para o suprimento imediato de docentes em sala de 
aula, de pessoal especializado em saúde e de serviço de assistência social, 
exclusivamente nos casos de licença para tratamento de saúde por prazo 
superior a 15 dias, licença maternidade, aposentadoria, demissão, exoneração, 
readaptação, prisão, convocação para serviço eleitoral ou militar e falecimento. 
Em alguns casos, as contratações poderão ter prazo de 12 meses, 
prorrogáveis por até igual período. 



Na justificativa, o autor informa que as contratações estão previstas na lei 
municipal nº 6.387/1995, que necessita de reestruturação para atender à 
demanda da atualidade. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não 
acolheu o parecer jurídico e votou favoravelmente à tramitação do projeto na 
forma original, com voto em separado do vereador Júnior Santos Rosa (PSD), 
que votou favoravelmente ao projeto com a sugestão de emenda de mudança 
redacional apresentada pela assessoria jurídica. A Comissão de Administração, 
Serviços Públicos e Fiscalização emitiu parecer prévio solicitando a análise e 
manifestação do Sindicato dos Servidores Municipais de Londrina (Sindserv-
Ld), mas o pedido foi rejeitado em Plenário. A Comissão acolheu parcialmente 
o parecer técnico e manifestou-se favoravelmente ao projeto. Quórum: 10 
votos. 
 
Institui no calendário oficial o Dia da Imprensa (PL nº 94/2019) – Proposto 
pelo vereador Ailton Nantes (PP), o projeto institui no Calendário de 
Comemorações Oficiais do Município o Dia da Imprensa, a ser comemorado 
anualmente no dia 1º de junho. Nesta data poderão ser realizadas palestras, 
debates, eventos culturais e ações correlatas com profissionais da área sobre a 
importância do jornalismo para a construção de uma sociedade consciente, 
informada, livre e pensadora. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação e 
a Comissão de Educação, Cultura e Desporto acolheraram os pareceres 
técnicos e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quórum: maioria 
simples. 
 
PARECERES PRÉVIOS 
Prevê a instalação de plaquetas em braille nos táxis do município (PL nº 
4/2019) – Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao substitutivo nº 1 do projeto de 
lei nº 4/2019. De autoria do vereador Tio Douglas (PTB), ao PL acrescenta 
artigo à lei que disciplina o serviço de táxi no município (lei nº 10.969/2010) 
para prever a instalação de plaquetas em braille nos automóveis. Nessas 
plaquetas deverão estar registrados o prefixo do veículo e o nome de seu 
condutor, para facilitar a identificação por parte dos passageiros com 
deficiência visual. A matéria também propõe que a instalação da plaqueta seja 
uma exigência para renovação e obtenção da licença para operar o serviço 
junto à CMTU.  
 
Por solicitação das comissões temáticas já foram consultados sobre o projeto 
original o Sindicato dos Taxistas; a Companhia Municipal de Trânsito e 
Urbanização (CMTU), o Instituto Roberto Miranda (IRM), o Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Londrina; e a Associação dos 
Deficientes Visuais de Londrina e Região (Adevilon). Neste novo parecer prévio 
a Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicita a manifestação da 
CMTU, do Sindicato dos Taxistas de Londrina, da Rádio Táxi Faixa Azul e da 
Rádio Táxi Faixa Vermelha sobre o substitutivo apresentado pelo autor. 
Quórum: maioria simples. 
 
Desafeta de uso comum área na zona Leste e autoriza sua doação ao 
Grupo Garcia/Brasil Sul (PL nº 122/2019) – Os parlamentares analisam 
parecer prévio da Comissão de Finanças e Orçamento, que solicita 



manifestação da assessoria jurídica da Câmara sobre o projeto nº 122/2019. 
De autoria do Executivo, a matéria desafeta de uso comum do povo e/ou 
especial uma área de terras com 100.200,22 metros quadrados, na Gleba 
Lindoia (zona Leste), e autoriza o Instituto de Desenvolvimento de Londrina 
(Codel) a doá-la à BR Sul Gestora de Bens, Viagens e Turismo Ltda, empresa 
pertencente ao Grupo Garcia/Brasil Sul. O terreno será destinado à 
transferência e expansão da sede, garagem e atividades das empresas Viação 
Garcia Ltda. e Brasil Sul Linhas Rodoviárias Ltda. A Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação não acolheu o parecer técnico e manifestou-se 
favoravelmente ao projeto, por considerar que foi justificado o interesse público. 
A matéria também foi encaminhada às comissões de Desenvolvimento 
Econômico e Agronegócio; de Fiscalização e Acompanhamento de Doação de 
Bens Públicos; e de Política Urbana e Meio Ambiente. Quórum: maioria 
simples. 
 
Cria o Programa Escola da Comunidade (PL nº 124/2019) – Os vereadores 
e a vereadora analisam parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação solicitando manifestação da Secretaria Municipal de Educação (SME) 
e do Conselho Municipal de Educação de Londrina (CMEL) ao PL nº 124/2019. 
De autoria do vereador Amauri Cardoso (PSDB), o projeto autoriza o Poder 
Executivo a instituir em Londrina o Programa Escola da Comunidade. ~De 
acordo com a proposta, as escolas que aderirem ao programa deverão ficar 
abertas aos finais de semana, bem como em um dia durante a semana, no 
período noturno, para oferecer atividades educativas, culturais, esportivas, de 
lazer e de empreendedorismo à comunidade. Quórum: maioria simples. 
 
Institui o Programa Roda Livro (PL nº 126/2019) – Os vereadores e 
vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação, que solicita manifestação da Secretaria Municipal de 
Cultura; Secretaria Municipal de Educação (SME); Conselho Municipal de 
Educação de Londrina (CMEL); Conselho Municipal de Política Cultural; e 
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina (CMTU) ao PL nº 
126/2019. De autoria do vereador Pastor Gérson Araújo (PSDB), o projeto 
institui em Londrina o Programa Roda Livro, que prevê a afixação de um 
suporte para livros no interior dos ônibus do transporte público coletivo, com a 
oferta de um acervo bibliográfico variado para os usuários do sistema. Quórum: 
maioria simples. 
 
Institui o Programa Mediação Escolar e Comunitária na rede municipal de 
ensino de Londrina (PL nº 141/2019) – Os vereadores e a vereadora 
analisam parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que 
solicita manifestação da Secretaria Municipal de Educação (SME) e do 
Conselho Municipal de Educação de Londrina (CMEL) ao projeto nº 141/2019. 
De autoria do Executivo, a matéria prevê ações para reduzir a violência escolar 
e fortalecer as práticas restaurativas nas escolas visando a resolução dos 
conflitos. Para a implementação da cultura da paz, as escolas contarão com 
um Professor Mediador Escolar e Comunitário, que terá, entre suas atribuições, 
o papel de analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possa estar 
exposto o aluno. Quórum: maioria simples. 
 



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 ao seguinte PI: 
 
Programa de Hospedagem Especializada (PI nº 157/2019) – O vereador 
Felipe Prochet (PSD) solicita dados sobre o local, os critérios e o número de 
pacientes atendidos no Programa de Hospedagem Especializada, conforme 
prevê a lei nº 12.437/2016. 
 
Estrutura da Vigilância Sanitária (PI nº 158/2019) – O vereador Tio Douglas 
(PTB) solicita informações sobre o número de funcionários e equipamentos 
disponíveis na Vigilância Sanitária para analisar projetos de construção, 
reforma, adaptação ou ampliação de unidades de saúde, hospitais, clínicas, 
restaurantes, indústrias e outros serviços, além do prazo necessário para que 
seja expedida a licença sanitária.  
 
AGENDA 
Visitas a áreas públicas - Liderados pela Comissão de Política Urbana e Meio 
Ambiente, os vereadores das comissões de Administração, Serviços Públicos e 
Fiscalização; de Finanças e Orçamento e de Fiscalização e Acompanhamento 
de Doação de Bens Públicos programaram visitas na próxima semana, nos 
dias 16, 18 e 20, sempre no período matutino, às áreas públicas objeto de 
alienação pelo Executivo, por meio do projeto de lei nº 55/2019. O horário e 
roteiro das visitas serão divulgados ainda esta semana. 
 
Quarta-feira, 18/9 
19 horas – A Comissão de Educação, Cultura e Desporto coordena reunião 
pública sobre o tema “Coordenadores Pedagógicos em Londrina: Qual o 
melhor modelo?”. Entre os  convidados estão a secretária municipal de 
Educação, Maria Tereza Paschoal, e o presidente do Sindicato dos Servidores 
Municipais de Londrina (Sindserv), Marcelo Urbaneja. O debate será realizado 
na sala de sessões do Legislativo, com transmissão online por meio do 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 
(Republicanos) 

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.b
r  

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). 
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