
 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA – 17ª LEGISLATURA – ANO 10 – Nº. 795 

3ª FEIRA – 28/04/2020 
 
Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (28): 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Prevê a construção de calçadas de concreto em imóveis públicos (PL nº 
101/2019) – De autoria do vereador Péricles Deliberador (PSC), a matéria 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. 
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicitou em parecer prévio 
manifestação da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), que 
afirmou não se opor ao projeto de lei. Corroborando o parecer técnico, a 
Comissão de Justiça manifestou-se favoravelmente à matéria com a emenda 
nº 1, que amplia de 2% para 3% a inclinação transversal das calçadas em 
direção à sarjeta, conforme recomendação da SMOP.  
 
Em parecer prévio, as comissões de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania 
e de Política Urbana e Meio Ambiente solicitaram o encaminhamento do PL 
para o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul); o 
Conselho Municipal da Cidade (CMC); a Secretaria Municipal do Ambiente 
(Sema) e o Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consemma). O Ippul 
informou concordar com a alteração do artigo 106, mas ressaltou ser 
necessário rever toda a lei. Conforme o instituto, não há necessidade de 
aprovação de mudanças pontuais, uma vez que o Código Municipal de Obras e 
Edificações é uma das leis complementares do Plano Diretor já em processo 
de revisão pelo Ippul. O CMC, por sua vez, afirmou não ver impedimento na 
tramitação do projeto. O Consemma não se manifestou. Após as análises dos 
órgãos técnicos e corroborando o parecer da Assessoria Técnico-Legislativa, a 
Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente e a Comissão de Direitos 
Humanos e Defesa da Cidadania manifestaram-se favoravelmente ao PL com 
a emenda nº 1. Não foram apresentadas emendas antes do primeiro turno de 
deliberação. Quórum: 13 votos. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Cria certificado de Moção Honrosa (PR nº 4/2019) – De autoria do vereador 
João Martins (PSL) e de outros seis parlamentares, o projeto de resolução 
altera o artigo 157 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Londrina 
(resolução nº 106/2014) para prever a entrega de certificado de Moção 
Honrosa a pessoa ou obra, com o fim de reconhecer ato considerado digno de 
registro e citação. Conforme o projeto, a solicitação será feita por meio de 
requerimento, que passará por deliberação do plenário. O certificado será 



entregue fora das dependências da Câmara, não se exigindo a realização de 
solenidade.   
 
A Comissão de Justiça seguiu o entendimento da Assessoria Jurídica da 
Câmara e manifestou-se favoravelmente ao projeto. Já a Comissão de 
Educação, Cultura e Desporto e a Mesa Executiva não corroboram o parecer 
da Assessoria Técnico-Legislativa e manifestaram-se contrariamente à 
proposta, por entenderem que o PL se opõe a medidas adotadas pela Mesa 
para diminuir o número de honrarias apresentadas pela Casa. No ano passado, 
a Câmara aprovou projeto de resolução diminuindo de três para uma a 
quantidade de proposições de Diploma de Reconhecimento Público que podem 
ser apresentadas anualmente por cada vereador. 
 
O projeto de resolução nº 4/2019 foi aprovado em primeira discussão no dia 
05/12/2019 com as emendas nº 1 e 2, que trazem correções redacionais. Após 
o primeiro turno, foi apresentada a emenda nº 3, que permite a cada vereador 
protocolar até três requerimentos de moção honrosa por ano. Quórum: 10 
votos. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Permite a regularização de entidades religiosas (PL nº 140/2019) – De 
autoria do Executivo, o projeto de lei permite que o Poder Público tolere 
irregularidades em imóveis de entidades religiosas para fins de expedição do 
Alvará de Licença de Localização e Funcionamento. Conforme o PL, serão 
toleradas características relacionadas a: metragem mínima do lote, área 
obrigatória para estacionamento, recuo mínimo e exigências do respectivo 
zoneamento urbano. Na justificativa, o autor informa que igrejas que funcionam 
há muitos anos em Londrina não conseguem retirar o alvará em decorrência de 
condicionantes impostas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo aprovada em 
2015, e que, portanto, funcionam irregularmente.  
 
Antes de remeter a matéria para análise das comissões de Justiça, Legislação 
e Redação e de Política Urbana e Meio Ambiente, o presidente da Câmara, 
vereador Ailton Nantes (PP), solicitou a manifestação do Conselho Municipal 
de Cidade (CMC) e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Londrina (Ippul). O Ippul não se opôs à tramitação do projeto, mas lembrou 
que, se forem constatados problemas no sistema viário pela geração de 
tráfego, poderá ser solicitado Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e que a 
renovação do Alvará de Funcionamento ficará condicionada às adequações ali 
previstas. Já o CMC apontou que o tema precisa de fundamentos que 
contemplem não só os objetivos religiosos das entidades, mas também a 
ordenação da cidade. Uma audiência pública foi realizada no dia 02/12/2019 
para ouvir a população sobre o projeto.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não corroborou o parecer da 
Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente ao projeto. Conforme o 
parecer jurídico, o projeto deveria ser modificado para prever que a 
regularização ocorra apenas no caso das igrejas que se instalaram em imóveis 
irregulares antes da aprovação da atual Lei de Uso e Ocupação do Solo (lei nº 
12.236/2015). A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente corroborou em 



partes o parecer da Assessoria Técnico-Legislativa e também manifestou-se 
favoravelmente ao projeto. O PL foi aprovado em primeiro turno em 
20/02/2020. 
 
Posteriormente, o Executivo apresentou a emenda nº 1, estendendo a 
aplicação da lei às instituições que atuam com habilitação e reabilitação de 
pessoas com deficiência. Contudo, a emenda foi retirada de pauta 
definitivamente a pedido do autor. Na sessão da última quinta-feira (24 de 
abril), o projeto foi retirado de pauta para que dúvidas dos vereadores 
pudessem ser sanadas pela Procuradoria Geral do Município de Londrina.  
Quórum: 10 votos  
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Declara de utilidade pública a Associação Internazionale Sport (PL nº 
210/2019) – Na justificativa do projeto de lei, o autor, vereador Jamil Janene 
(PP), afirma que a instituição é formada por professores e estagiários 
voluntários que trabalham na formação de crianças e jovens por meio do 
esporte e de atividades físicas. A entidade atende a cerca de 120 crianças, 
com a oferta de iniciação esportiva no contraturno das aulas, e jovens oriundos 
do Centro de Socioeducação II (Cense II). Corroborando o parecer da 
Assessoria Jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação manifestou-
se favoravelmente ao projeto. A Comissão de Defesa dos Direitos do Nascituro, 
da Criança, do Adolescente e da Juventude e a Comissão de Educação,Cultura 
e Desporto seguiram o entendimento da Assessoria Técnico-Legislativa e 
também votaram favoravelmente ao PL. A matéria foi aprovada em primeira 
discussão em 10/03/2020. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas entes do segundo turno de deliberação. Quórum: 
maioria simples. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Autoriza concessão de área no edifício da Prefeitura para instalação de 
agência bancária (PL nº 14/2020) – Apresentado pelo prefeito Marcelo 
Belinati (PP), o projeto de lei autoriza o Executivo a conceder, em permissão de 
uso, área de 150 metros quadrados, localizada no térreo do edifício-sede da 
Prefeitura, para instalação de agência bancária. O permissionário utilizará o 
imóvel para prestação de serviços bancários à Administração Municipal e aos 
servidores municipais, a partir de processo licitatório que foi realizado 
peloExecutivo para operação dos serviços de processamento e gerenciamento 
de créditos provenientes da folha salarial e outras indenizações. O projeto 
prevê a revogação da lei municipal nº 8.421/2001, que permite a implantação 
de agências bancárias apenas do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica 
Federal. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer 
técnico e manifestou-se favoravelmente ao PL. O projeto foi aprovado em 
primeira discussão em 10/03/2020. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas. Quórum: 13 votos. 
 
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. Quorum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria 
simples.  
 
Agricultura Urbana (PI nº 37/2020) – O vereador Amauri Cardoso (PSDB) 
questiona se a Prefeitura tem catalogados todos os agricultores urbanos e 
onde eles estão localizados. Também pergunta, entre outras questões, se 
existe um programa de incentivo aos agricultores urbanos e se há orçamento 
municipal destinado ao setor. 
 
INDICAÇÃO  
Previstas no Regimento Interno, as Indicações, apresentadas por escrito e 
submetidas à aprovação plenária, têm a função de sugerir projetos de lei ao 
Poder Executivo Municipal sobre matérias de exclusiva competência deste, ou 
a realização de ato administrativo ou de gestão aos órgãos públicos em nível 
estadual ou federal, da Administração direta, indireta, autárquica e fundacional.  
Quorum: maioria simples. 
 
Os vereadores e vereadora deliberam em discussão única sobre a Indicação nº 
820/2020, de Felipe Prochet (PSD), pela qual o parlamentar solicita ao 
Executivo o encaminhamento de projeto de lei que, após a quarentena, 
autorize os bares e restaurantes a colocarem mesas na calçada sem pagar 
taxa para a Prefeitura. 
 
AGENDA 
Todas as solenidades, audiências públicas e outros eventos da Câmara de 
Londrina foram suspensos em razão da pandemia do novo coronavírus, 
conforme Ato da Mesa Executiva nº 5/2020. 
 
ASSISTA À SESSÃO AO VIVO 
A sessão ordinária virtual será transmitida, ao vivo, pelo site www.cml.pr.gov.br, 
pelo facebook.com/camaralondrina e pelo 
youtube.com/camaramunicipaldelondrina.  
 
Acompanhe as informações da Câmara de Londrina também pelo 
instagram.com/camara_londrina e pelo WhatsApp. Neste caso, basta enviar 
uma mensagem para (43) 99997-1300, com o número dos seguintes temas 
que deseja receber: 
1. Ações da Câmara frente à crise da covid-19; 
2. Audiências Públicas; 
3. Câmara Mirim e Programa Escola na Câmara; 
4. Datas comemorativas; 
5. Seminários, palestras e outros eventos; 
6. Todas as opções acima. 

FALE COM OS VEREADORES E VEREADORA  

Ailton Nantes (PP) 3374-1234 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 (PL) 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  

João Martins (PL) 3374-1373 joaomartins@cml.pr.gov.br  

José Roque Neto (PSB) 3374-1385 joseroqueneto@cml.pr.gov.br 

Junior Santos Rosa 
(Republicanos) 

3374-1383 juniorsantosrosa@cml.pr.gov.br  

Madureira (PTB) 3374-1375 madureira@cml.pr.gov.br  

Mario Takahashi (PV) 3374-1382 mariotakahashi@cml.pr.gov.br 

Pr. 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  

Professor Rony (PTB) 3374-1380 professorrony@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 


