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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira:

16 horas – O corregedor-geral do município, Alexandre Trannin, falará sobre o
as investigações de supostas irregularidades nos pagamentos e recebimentos
do auxílio emergencial federal por funcionários públicos de Londrina. O convite
foi feito pelo vereador Professor Rony, por meio do requerimento nº 80/2020.

 PRIMEIRA DISCUSSÃO
Institui Programa de Regularização Fiscal – Profis (PL nº 78/2020) –
Apresentado pelo prefeito Marcelo Belinati (PP), o projeto de lei concede prazo
ao contribuinte para adesão ao Programa de Regularização Fiscal (Profis). O
programa concede desconto de até 100% em multas e juros para débitos
tributários e não tributários com o Município, estando os débitos inscritos ou
não em dívida ativa, e cujo fato gerador tenha ocorrido até 29 de maio de 2020.
A adesão ao Profis poderá ocorrer até 22 de dezembro de 2020. 

No caso de adesões feitas até 30 de setembro, haverá desconto de 100% em
juros e multas para pagamento à vista e de 70% para parcelamentos (o débito
poderá ser parcelado em até 6 vezes, de acordo com a data de adesão). Até
30 de novembro, os descontos serão de 90% para pagamentos à vista ou de
60% para parcelamentos (em até 3 vezes dependendo da data). Para adesões
feitas até 22 de dezembro, o desconto será de 80%, com pagamento somente
à vista.

Na justificativa, o autor afirma que o projeto busca atender o contribuinte neste
momento de dificuldade financeira provocada pela pandemia de covid-19.
Conforme informação da Diretoria de Arrecadação, do início da pandemia até
14 de maio, houve 890 pedidos de contribuintes por algum benefício fiscal, tais
como: prorrogação de prazo para pagamento (250 pessoas); pedido de
desconto de multas e juros nos impostos, taxas e dívida ativa vencidos (300);
desconto de 10% na primeira parcela de tributos (160) e desconto no
pagamento do IPTU de 2020 (180). Ainda segundo o Executivo, o programa
implicará em uma renúncia fiscal estimada em R$ 9.443.715,7, enquanto o
incremento na arrecadação está estimado em  R$ 32.028.150,03.

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação seguiu o entendimento da
Assessoria Jurídica da Câmara e manifestou-se favoravelmente ao projeto e à
emenda  nº 1, apresentada pelo autor para alterar os prazos de adesão e os
descontos concedidos. A Comissão de Finanças e Orçamento corroborou o
parecer da Assessoria Técnico-Legislativa e também manifestou-se
favoravelmente ao projeto, com a emenda nº 1. Quórum: 13 votos.



REDAÇÃO FINAL
Dispõe sobre isenção de IPTU, ITBI e taxas em imóveis de titularidade da
Cohab Londrina (PL nº 18/2020) – Enviado à Câmara pelo Poder Executivo, o
projeto de lei visa isentar a Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld)
de tributos municipais incidentes sobre a propriedade de imóveis e de taxas
agregadas, além de taxa municipal de expediente e serviços. O benefício
atinge os imóveis cedidos de forma não onerosa para a Administração Direta e
Indireta do Município de Londrina, porém, nestes casos, a isenção do IPTU
deverá ser proporcional à área ocupada. A isenção também abarca imóveis
que estejam em processo de Regularização Fundiária de Interesse Social
(Reurb-S), ainda que ocupados por particulares, até a data da titulação a seus
ocupantes. O benefício não se estende aos imóveis que são utilizados por
particulares, por meio de promessa de compra e venda, concessão de direito
real de uso, permissão de uso ou outro instrumento previsto pela legislação. 

Na justificativa do projeto de lei, o Poder Executivo afirma que há leis
municipais prevendo isenções, todavia, encontram-se obstáculos para realizar
os pedidos, principalmente em relação a imóveis adjudicados por meio de
execução hipotecária ou retomados por meio de rescisão de contrato, além de
imóveis cedidos ao próprio Município de Londrina e em fase de titulação por
meio de regularização fundiária. 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação votou favoravelmente ao projeto
e, acatando a sugestão da Assessoria Jurídica, apresentou a emenda nº 1, que
acrescenta que a isenção abrange os imóveis cedidos a título gratuito para a
Administração Direta e Indireta do Município de Londrina, sendo a isenção
proporcional à área ocupada. A Comissão de Finanças e Orçamento
corroborou o parecer técnico e manifestou-se favoravelmente ao projeto.
Quórum: maioria simples.

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Desafeta e concede terreno ao governo do Paraná para construção de
unidade do Conselho Tutelar (PL nº 142/2019) – De autoria do Executivo, a
proposta pretende desafetar terreno de 694 metros quadrados no Parque
Rodocentro, zona oeste de Londrina, com o objetivo de concedê-lo por tempo
indeterminado ao governo do Paraná, para implantação de unidade do
Conselho Tutelar. A área localiza-se entre as ruas Serra do Corumbá e Serra
do Orucum. O projeto de lei também atribui classificação de Zona Comercial 5
à área. A construção foi orçada em mais de R$ 500 mil e o investimento foi
aprovado pelo Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Em 2011, uma
lei municipal havia doado a mesma área para o governo do estado construir a
sede própria do Instituto de Criminalística, o que não ocorreu. 

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) emitiu
parecer favorável ao projeto. O Conselho Municipal da Cidade (CMC)
manifestou-se desfavoravelmente ao projeto, sob alegação de que o Conselho
Tutelar se vincula à Administração Municipal e que a área em questão deveria
ser destinada para instalação de uma praça. No dia 16 dedezembro de 2019 foi



realizada audiência pública na sala de sessões da Câmara de Londrina para
debater o projeto. 

Em parecer prévio, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicitou
manifestação da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) e da Procuradoria-
Geral do Município (PGM) sobre o projeto de lei. A PGM afirmou que não cabe
a ela atender às solicitações de parecer jurídico da Câmara, sob pena de
suprimir as competências da Assessoria Jurídica do próprio Legislativo. Já a
Sema informou que a área a ser desafetada compreende 694,07 metros
quadrados, aproximadamente 12% de uma área total de praça com 5.717,3
m2. Conforme o órgão, a desafetação da praça e a construção do Conselho
Tutelar não trarão impactos ambientais relevantes, desde que seja adotada,
como medida compensatória, a urbanização da área restante da praça
(5.023,23m2) e, como medida mitigadora pela perda da área permeável, seja
adotado sistema de cisterna de captação de água pluvial e/ou infiltração de
água em poço.

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não corroborou o parecer da
Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de
Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude e
a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente corroboram o parecer da
Assessoria Técnico-Legislativa e manifestaram-se favoravelmente ao projeto.
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. Quórum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria
simples. 

Educação Infantil e Ensino Fundamental (PI nº 77/2020) – O vereador
Amauri Cardoso (PSDB) requer ao prefeito que encaminhe documentos e
informações sobre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I do Município,
como o número atual de professores e quantos deles apresentam
especialização, mestrado ou doutorado em Educação Especial. 

Destinação de luminárias (PI nº 78/2020) – O vereador Amauri Cardoso
(PSDB) requer ao prefeito que encaminhe documentos e informações sobre a
destinação das lâmpadas e luminárias que foram retiradas da iluminação
pública e substituídas pela instalação de LED. 

Asfalto no Novo Sabará (PI nº 80/2020) – O vereador Madureira (PTB) solicita
ao prefeito informações sobre a recuperação da malha asfáltica do Jardim
Novo Sabará. 



Aquisição de placas (PI nº 81/2020) – O vereador Madureira (PTB) pergunta
ao prefeito se existe previsão de aquisição de placas para vias públicas, praças
e logradouros do município.

Área de lazer (PI nº 82/2020) – O vereador Péricles Deliberador (PSC) solicita
informações sobre a revitalização e a criação de um espaço de lazer no fundo
de vale localizado entre o Jardim Cláudia e o Jardim Alcântara.

Armas de fogo para a Guarda Municipal (PI nº 83/2020) – O vereador
Péricles Deliberador (PSC) requer ao prefeito que encaminhe informações
sobre as regularizações, concessões e renovações dos registros e portes de
armas de fogo para os guardas municipais de Londrina.

Pavimentação (PI nº 84/2020) – O vereador Péricles Deliberador (PSC) requer
ao prefeito informações sobre a pavimentação da Rua Guido Spoladore, na
Gleba Lindóia.

AGENDA
Todas as solenidades da Câmara de Londrina estão suspensas em razão da
pandemia de covid-19, 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. De acordo com o Ato da Mesa
Executiva nº 15/2020, as audiências públicas também podem ser realizadas
virtualmente enquanto perdurar o estado de emergência em saúde pública para
o combate e a prevenção ao novo coronavírus. 

Sexta-feira, 03/07 
14 horas – Audiência Pública do PL que institui as diretrizes da Lei Geral do
Plano Diretor (PL 207/2018). O debate será transmitido pelo site da CML e
pelos canais do Legislativo no Facebook e no Youtube. 

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/camaralondrina. 

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
as informações 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 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 

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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