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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira:

16 horas – A convite do vereador Eduardo Tominaga (DEM), autor do
requerimento nº 60/2020, a professora Nilza Maria Diniz, do Departamento
de Biologia da Universidade Estadual de Londrina (UEL), falará sobre sua
participação no Comitê Mundial Emergencial de Ética para a Pandemia da
Covid-19 e sobre os objetivos e as contribuições do comitê no
enfrentamento ao novo coronavírus no Brasil.

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 corroboraram 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.
Enviado para segunda discussão, o projeto foi retirado de pauta por duas
vezes e agora retorna para deliberação do plenário. Quórum: 10 votos.

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Autoriza o servidor público municipal a compensar as licenças-prêmio
vencidas com débitos municipais (PL nº 11/2020) – De autoria do
Executivo, o projeto autoriza o servidor público municipal a compensar as
licenças-prêmio vencidas com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)



e outros tributos municipais, bem como com débitos com a Companhia de
Habitação de Londrina (Cohab-Ld), o plano de saúde da Caixa de
Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de
Londrina (Caapsml) e com a Administração dos Cemitérios e Serviços
Funerários de Londrina (Acesf).

Na justificativa do projeto de lei, o Executivo afirma que a lei municipal nº
9.141, de 4 de setembro de 2003, já prevê a compensação com débitos de
IPTU e de outros tributos municipais, bem como com a Cohab-Ld, a Acesf e
o plano de saúde da Caapsml. O objetivo do projeto é revogar essa lei e
criar um novo ato normativo que amplie as possibilidade de quitação de
débitos do servidor, contemplando também a compensação das licenças-
prêmio vencidas com débitos de serviços funerários e de cemitérios.

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer da
Assessoria Jurídica da Câmara e manifestou-se favoravelmente ao projeto.
Da mesma forma, as comissões de Administração, Serviços Públicos e
Fiscalização e de Finanças e Orçamento seguiram os pareceres técnicos e
votaram favoravelmente à tramitação do PL. Quórum: 13 votos.

ADMISSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO 
Os vereadores e a vereadora votam em discussão única se admitem a
tramitação de projeto de lei do Executivo que altera o Plano Plurianual (PPA), a
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA),
assim como abre Crédito Adicional Especial de até R$ 5 milhões junto à
Secretaria Municipal da Fazenda. O objetivo é viabilizar o cumprimento da lei
13.032/2020, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio de cooperação
técnica e financeira com a Sociedade Garantidora de Crédito do Norte do
Paraná (Garantinorte) visando facilitar a concessão de crédito a vendedores
ambulantes regularizados, microempreendedores individuais e micro e
pequenas empresas de Londrina. Conforme o artigo 29 da Lei Orgânica do
Município de Londrina, projetos de lei referentes a Códigos, Estatutos, Planos e
de Emenda à Lei Orgânica devem ser encaminhados à Câmara no mínimo 90
dias antes dos períodos de recesso do Legislativo. Caso contrário, somente
serão recebidos e admitidos para tramitação com a aprovação de 2/3 dos
membros da Casa. Quórum: 13 votos.

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. 

As sessões ordinárias e reuniões públicas das comissões permanentes são
realizadas de forma remota, com transmissão on-line.

ASSISTA À SESSÃO AO VIVO



A sessão ordinária virtual será transmitida, ao vivo, pelo site www.cml.pr.gov.br,
pelo f  acebook.com/camaralondrina e pelo 
y  outube.com/camaramunicipaldelondrina. 

Acompanhe as informações da Câmara de Londrina também pelo
i  nstagram.com/camara_londrina e pelo WhatsApp. Neste caso, basta enviar
uma mensagem para (43) 99997-1300, com um dos números abaixo, conforme
o tipo de informação 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) 3374-1380 fernandomadureira  @cml.pr.gov.br

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

Pastor Gerson Araújo 
(PSDB)

3374-1388 pastorgersonaraujo@cml.pr.gov.br 

Péricles Deliberador 
(PSC)

3374-1389 periclesdeliberador@cml.pr.gov.br 

Professor Rony (PTB) 3374-1380 professorrony@cml.pr.gov.br

Roberto Fú (PDT) 3374-1376 robertofu@cml.pr.gov.br 



Vilson Bittencourt (PSB) 3374-1379 vilsonbittencourt@cml.pr.gov.br 
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