
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA – 17ª LEGISLATURA – ANO 10 – Nº. 814 
3ª FEIRA – 07/07/2020 

  

Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira: 
 
16 horas – João Verçosa, secretário municipal de Obras e Pavimentação, fala 
sobre a construção e a inauguração do viaduto da Avenida Dez de Dezembro e 
das demais obras em andamento no município, a convite do vereador Amauri 
Cardoso (PSDB), por meio do Requerimento nº 87/2020. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Autoriza o Município a promover a concessão onerosa de uso de espaço 
nos lagos públicos (PL nº 167/2019) – De autoria do Executivo, o PL 
pretende autorizar o Município a realizar a concessão onerosa de uso de 
espaço nos lagos públicos urbanos para exploração dos serviços de pedalinho, 
caiaque e stand up paddle. A concessão será realizada mediante licitação. 
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer técnico e 
manifestou-se favoravelmente ao substitutivo nº 1 enviado pelo Executivo, além 
de ter apresentado as emendas nºs 1 e 2, retirando a previsão de que o 
Município poderia intervir na atividade das concessionárias e de que a 
Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) estabeleceria os 
valores dos ingressos. A Comissão de Desenvolvimento Econômico e 
Agronegócio e a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente emitiram 
parecer prévio solicitando manifestação do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente (Consemma), da CMTU e da Secretaria Municipal de Ambiente 
(Sema). Questionada sobre possíveis impactos ambientais da atividade, a 
Sema afirmou que “deverão ser muito restritos e de pouca magnitude, pois os 
lagos já são utilizados pela população londrinense como áreas de lazer”. A 
secretaria também informou que, na fase de licenciamento ambiental, poderão 
ser solicitados estudos para pormenorizar os impactos à fauna e flora, com a 
determinação de medidas mitigadoras e compensatórias, se for o caso. 
 
Também conforme a Sema, as áreas do lago já ocupadas (por residências, 
clube, área de lazer e outros) não são apropriadas para o desenvolvimento da 
atividade. Para o Consemma, faltam informações importantes no projeto, como 
quais são os lagos passíveis de concessão de uso para a oferta do serviço. O 
conselho apontou a necessidade de estudos por parte dos órgãos competentes 
quanto à possibilidade de instalação de tais serviços nos lagos do município, 
visando detectar o potencial de poluição que a atividade representa. Segundo o 
Consemma, o projeto de lei nº 167/2019 amplia objeto de projeto semelhante 
que já tramitou no Município, o PL 04/2011, o qual visava outorgar a atividade 
de locação de pedalinhos no Lago Igapó II. Na ocasião, a Secretaria Municipal 
e Ambiente se manifestou por meio do estudo sobre os múltiplos impactos 
decorrentes da atividade. A CMTU disse não se opor ao PL. 



 
A Assessoria Técnico-Legislativa da Câmara considerou que somente após a 
apresentação de todos os estudos técnicos será possível mensurar os 
impactos positivos e negativos que permeiam a matéria. Mas ressaltou que 
cabe aos vereadores analisarem o interesse público do fomento ao turismo 
ecológico no município e da disponibilização de serviços de lazer para a 
comunidade, diante da possível existência de impactos ambientais. A 
Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio e a Comissão de 
Política Urbana e Meio Ambiente manifestaram-se favoravelmente ao projeto. 
O PL foi aprovado em primeira discussão em 18/06/2020 e, após prazo de sete 
dias úteis, não foram apresentadas emendas antes do segundo turno de 
deliberações. Quórum: 13 votos. 
 
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
Substituição de luminárias de LED (PI nº 63/2020) – Os vereadores e a 
vereadora deliberam, em discussão única, o pedido de prorrogação de prazo 
para resposta ao Pedido de Informação de autoria do vereador Vilson 
Bittencourt (PSB). Ele solicitou ao prefeito documentos e informações sobre a 
necessidade de substituição das luminárias de LED instaladas no Município por 
outras de maior potência. A justificativa para a prorrogação de prazo é que, 
devido ao número de informações solicitadas, faz-se necessário minucioso 
estudo e pesquisa dos dados. Quórum: maioria simples. 
 
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.  
 
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.   
 
Os parlamentares deliberam nesta tarde, em discussão única, a sugestão do 
vereador Péricles Deliberador (PSC) à Companhia de Saneamento do Paraná 
(Sanepar) que providencie a recolocação da tampa da galeria de esgoto 
localizada na Rua Nápoles, 110, no Jardim Piza, em Londrina. Quórum: maioria 
simples. 
 
AGENDA 
Quarta-feira, 08/07 
16 horas – Reunião pública com o tema: “Transporte Público em tempo de 
pandemia de covid-19”. O encontro será transmitido pelo site da CML e pelos 
canais do Legislativo no Facebook e no Youtube. 
  



Todas as solenidades da Câmara de Londrina continuam 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. 
 
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/camaralondrina.  
 
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 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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