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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira: 
 
16h30 – A jornalista Fiama Heloísa dos Santos, presidente do Conselho 
Municipal de Promoção da Igualdade Racial, falará aos vereadores sobre o 
tema e sobre os desafios da mulher negra no contexto da pandemia de covid-
19. O convite foi feito pelos vereadores Lenir de Assis (PT), Lu Oliveira (PL), 
Mara Boca Aberta (Pros), Matheus Thum (PP), Jairo Tamura (PL), Daniele 
Ziober (PP) e Prof.ª Flávia Cabral (PTB), por meio do requerimento nº 57/2021, 
como parte da programação da Câmara relacionada ao mês das mulheres.  
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social sobre a 
repartição, transferência e aplicação dos recursos provenientes do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb) (PL nº 47/2021) – O projeto de lei 
(PL) cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social sobre a 
repartição, transferência e aplicação dos recursos provenientes do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb). Proposto pelo Executivo Municipal, o PL 
foi discutido em urgência na sessão da última quinta-feira, pois o município 
afirma que tem até 31 de março de 2021 para aprovação e publicação do 
projeto, com base na lei federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 que 
regulamentou o novo Fundeb. O conselho terá a atribuição de fiscalizar a 
aplicação dos recursos do Fundeb em Londrina. Neste ano, a previsão é 
receber R$ 180 milhões, conforme a Secretaria Municipal de Educação. Desde 
1996, os municípios são obrigados a manter conselhos semelhantes. No ano 
passado, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 108/2020, 
que tornou o Fundeb permanente. Na sequência, houve aprovação da lei 
federal nº 14.113/2020, que regulamentou o fundo e exigiu a criação de novos 
conselhos nos municípios. Farão parte do conselho representantes voluntários 
do Executivo Municipal, professores, diretores, servidores técnico-
administrativos, pais e estudantes da rede pública, além de integrantes do 
Conselho Municipal de Educação, Conselho Tutelar, organizações da 
sociedade civil e escolas indígenas, quilombolas e do campo. Os membros 
serão indicados ou eleitos pelos pares, dependendo da categoria representada. 
O conselho deve ser composto até 31 de março deste ano e o mandato seguirá 
até 31 de dezembro de 2022, vedada a recondução. De 2023 em diante, os 
conselheiros terão mandato de quatro anos.  
 
O Executivo apresentou duas emendas ao PL para corrigir erros de digitação 
do texto original. Após, a proposta recebeu voto favorável das comissões de 
Justiça, Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto. O projeto 



foi aprovado em primeira discussão, com as emendas nºs 1 e 2, no dia 
25/03/2021. Quórum: 10 votos. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Estabelece normas para a Regularização Fundiária Urbana de Interesse 
Social - Reurb-S (PL nº 26/2019) – De autoria do Executivo, o PL estabelece 
normas para a regularização de núcleos urbanos informais já consolidados, 
localizados em terrenos que pertençam ao Município ou à Companhia de 
Habitação de Londrina (Cohab-Ld) e que sejam ocupados predominantemente 
por população de baixa renda. De acordo com o projeto, poderão participar da 
Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S) os núcleos 
ocupados até 22 de dezembro de 2016, critério já previsto na lei federal nº 
13.465/2017. Segundo a Cohab-Ld, o projeto deve beneficiar ao menos 2 mil 
famílias londrinenses. Consta na proposta que no perímetro urbano do 
município existem mais de 15 núcleos urbanos informais consolidados, 
ocupados há pelo menos cinco anos.  
 
Em 2 de setembro de 2019, foi realizada audiência pública para debater o 
projeto com a população. Em 12 de novembro de 2019, a Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação corroborou o parecer técnico e manifestou-se 
favoravelmente ao projeto, na forma do substitutivo nº 1, que faz correções de 
ordem técnica e redacional, bem como acata algumas sugestões apresentadas 
pelo Conselho Municipal da Cidade (CMC) e pela Cohab-Ld. Em 17 de março 
de 2020, o autor do PL apresentou o substitutivo nº 2, pois a prefeitura avaliou 
que a regulamentação da Reurb-S em terrenos da Cohab e do Município 
poderia ser feita por meio de decreto municipal. Desta forma, optou-se por 
manter no PL apenas as matérias que dependam de autorização legislativa.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação seguiu o parecer da Assessoria 
Jurídica da Câmara e manifestou-se favoravelmente ao projeto na forma do 
substitutivo n° 2. A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente corroborou o 
parecer da Assessoria Técnico-Legislativa e também e votou favoravelmente 
ao projeto na forma do substitutivo nº 2.  
 
Acatando a análise feita pela Controladoria da Câmara, a Comissão de 
Finanças e Orçamento emitiu parecer prévio solicitando o reencaminhamento 
do PL ao Executivo Municipal, para que este promova as adaptações 
necessárias ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e da lei 
complementar federal nº 173/2020, que estabelece o Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus. No artigo 8º, a lei complementar apresenta 
algumas proibições aos entes federativos, entre elas a de criação de despesa 
obrigatória de caráter continuado. Nesse caso, é preciso apresentar medida 
prévia de compensação, em caráter permanente, por meio de aumento de 
receita ou diminuição de despesas. Em resposta, a Companhia de Habitação 
de Londrina (Cohab-Ld) e a Secretaria de Governo informaram que a 
regularização fundiária não se constitui despesa obrigatória de caráter 
continuado e que há dotação orçamentária para execução destes projetos. O 
autor apresentou a emenda nº 1 ao substitutivo nº 2, para retirar o artigo 15, 



que previa a isenção de taxas de licenciamento e do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza (ISSQN) das obras de infraestrutura a serem realizadas 
para regularização fundiária.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer técnico e 
manifestou-se favoravelmente à emenda n° 1. A Comissão de Finanças e 
Orçamento também acatou o parecer técnico e apresentou voto favorável ao 
projeto com a Emenda n° 1. Quórum: 10 votos. 
 
Declara de utilidade pública a Concha – Associação dos Amigos e 
Moradores do Centro Histórico de Londrina (PL nº 146/2020) – Proposto 
pelo vereador Nantes (PP), o projeto de lei declara de utilidade pública a 
associação, que tem sede em Londrina. Conforme justificativa do PL, a 
entidade foi fundada em 6 de fevereiro de 2018 com objetivo de contribuir para 
a revalorização histórica, arquitetônica e urbanística do centro histórico de 
Londrina, além de promover a cultura, ciência, educação, esporte e saúde na 
região. O vereador ressalta ainda que a associação realiza campanhas de 
manutenção da Concha Acústica, valorizando o espaço como patrimônio da 
cidade.  
 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer da 
Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de 
Educação, Cultura e Desporto também acatou o parecer técnico e apresentou 
voto favorável à proposta. Quórum: maioria simples. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECER 
Desafeta quatro terrenos e autoriza doação à empresa F&K Group 
Tecnologia em Sistemas Automotivos (PL nº 7/2021) – Os parlamentares 
apreciam o pedido do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) para 
prorrogação de prazo para apresentar manifestação a respeito do projeto de lei 
(PL).  No dia 23 de fevereiro de 2021, o plenário da Câmara aprovou a 
solicitação da Comissão de Justiça, Legislação e Redação para que se a Codel 
se manifestasse sobre informações relativas à documentação e atividade 
econômica da empresa. 
 
Proposto pelo Executivo Municipal, o projeto de lei desafeta de uso comum do 

povo e/ou especial a área de terras totalizando 6.343,21 m² constituída dos 
Lotes 19, 20, 21, 22 e 23, da Quadra 2, situados no Parque Tecnológico de 
Francisco Sciarra, sem benfeitorias, e autoriza o Instituto de Desenvolvimento 
de Londrina (Codel) a doar à empresa F&K Group Tecnologia em Sistemas 
Automotivos Ltda. Os terrenos foram avaliados em R$ 3.032.000,00 pela 
Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis e de Preços Públicos do 
município. Conforme justificativa do PL, no terreno a empresa deverá construir 
sede de 3.800 m² e deverá iniciar a obra em até 12 meses após a publicação 
da lei, e com prazo de 36 meses para conclusão. Segundo dados do autor, a 
F&K Group produz chicotes elétricos e produtos eletrônicos há mais de dez 
anos e necessita de um novo espaço físico para ampliar a produção. A 
previsão de faturamento anual, de acordo com o Executivo, é de R$ 19,8 



milhões e a estimativa de exportações é de R$ 1,2 milhão para o ano de 2022. 
Na nova estrutura, a empresa prevê manter 93 empregos diretos e arrecadar 
R$ 311.500 em tributos municipais em 2022. Quórum: maioria simples. 
 
Desafeta três terrenos e autoriza a doação para a empresa Acanthicus 
Empreendimentos Imobiliários para expansão das empresas Euro Import, 
CVK Auto e Sul Import (PL nº 8/2021) – Os vereadores e as vereadoras 
deliberam sobre o pedido de prorrogação de prazo do Instituto de 
Desenvolvimento de Londrina (Codel) para manifestação sobre a proposta. Em 
23 de fevereiro, o plenário da Câmara de Londrina aprovou o parecer prévio da 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação que solicitou manifestação da 
Codel a respeito de documentos e informações sobre a atividade econômica da 
empresa. 
 
De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei (PL) desafeta de uso comum 
do povo e/ou especial as áreas de terras totalizando 1.320,00 m² constituída 
das áreas 18/23 com 990,00 m², área 17-A, com 165,00 m² e área 16-A, com 
165,00 m², da Avenida Ouro, do Jardim São Francisco de Assis, e autoriza o 
Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) a doar à empresa Acanthicus 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, destinada à expansão das instalações das 
empresas Euro Import Motos Comércio de Motocicletas Ltda., CVK Auto 
Comércio de Veículos e Sul Import Veículos e Serviços Ltda. Os três terrenos 
foram avaliados em R$ 779.200 pela Comissão Permanente de Avaliação de 
Imóveis e de Preços Públicos do município. Conforme justificativa do PL, todas 
as empresas integram um grupo econômico multinacional, com sede nos 
Estados Unidos. No Brasil, é proprietário de 20 concessionárias de veículos 
das marcas Honda, BMW, BMW Motos, Mini Cooper, Toyota, Land Rover e 
Jaguar em 11 cidades nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Os 
terrenos em questão serão utilizados como estacionamento das empresas e, 
em contrapartida, deverão manter aproximadamente 50 empregos diretos. De 
acordo com o autor, a previsão de faturamento das empresas do grupo para 
2021 é de R$ 123,4 milhões, com arrecadação de impostos municipais 
estimada em R$ 64.663,45. Quórum: maioria simples. 
 
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: maioria simples.  
 
Imóvel na Vila Ricardo (PI 102/2021) - Nantes (PP) requer questiona sobre a 
titularidade do imóvel localizado na Rua Girassol esquina com a Rua Roseiral, 
ao lado da quadra 4, na Vila Ricardo. Caso pertença ao município, indaga se 
há projetos de construção no local. 
 
Melhorias na Estrada dos Pioneiros (PI 103/2021) – Santão (PSC) solicita o 
cronograma das obras de melhorias a serem realizadas na Estrada dos 
Pioneiros. 



Equipamentos de proteção para agentes funerários (PI nº 104/2021) – 
Santão (PSC) indaga sobre o valor, a quantidade e quais equipamentos de 
proteção individual (EPIs) foram adquiridos para os agentes funerários durante 
a pandemia de covid-19. 
 
Vacinação contra a covid-19 (PI 105/2021) - A Comissão Especial de 
Acompanhamento do Plano Municipal de Vacinação Contra a Covid-19, 
composta pelos vereadores Nantes (PP), Prof.ª Flávia Cabral (PTB) e Prof.ª 
Sonia Gimenez (PSB), solicita informações sobre a quantidade mínima e 
máxima de profissionais de saúde para aplicação de vacinas contra a covid-19 
e sobre quantos idosos não se imunizaram. 
 
Imóvel no Pq. Ouro Branco (PI nº 106/2021) - Roberto Fú (PDT) requer 
dados sobre o imóvel localizado na Rua das Begônias, nº 259, no Parque Ouro 
Branco. 
 
Mata do Cj. Cafezal IV (PI nº 107/2021) - Roberto Fú (PDT) solicita 
informações sobre a revitalização e recuperação da Mata do Cafezal IV. 
 
Revitalização de parques e áreas verdes (PI nº 108/2021) – A vereadora 
Lenir de Assis (PT) indaga se a Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) tem 
previsão de revitalizar parques e áreas verdes municipais e, em caso positivo, 
quais áreas seriam contempladas, de onde sairiam os recursos e qual 
cronograma. Questiona também se a Sema pretende realizar parcerias público-
privadas com instituições de ensino, organizações da sociedade civil e 
organizações não-governamentais para revitalização destes locais. 
 
ACOMPANHE AO VIVO 
As sessões e audiências públicas são remotas e transmitidas 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 último caso, basta 
enviar uma mensagem para (43) 99997-1300. 
 
FALE COM OS VEREADORES E AS VEREADORAS  
 

Beto Cambará (Pode) (43) 3374-1385 betocambara@cml.pr.gov.br 

Chavão (Patriota) (43) 3374-1380 chavao@cml.pr.gov.br 

Daniele Ziober (PP) (43) 3374-1372 danieleziober@cml.pr.gov.br 

Deivid Wisley (Pros) (43) 3374-1379 deividwisley@cml.pr.gov.br 

Eduardo Tominaga (DEM) (43) 3374-1381 eduardotominaga@cml.pr.gov.br 

Emanoel Gomes 
(Republicanos) 

(43) 3374-1374 emanoelgomes@cml.pr.gov.br 

Giovani Mattos (PSC) (43) 3374-1384 giovanimattos@cml.pr.gov.br 

Jairo Tamura (PL) (43) 3374-1200 jairotamura@cml.pr.gov.br 
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Jessicão (PP) (43) 3374-1382 jessicao@cml.pr.gov.br 

Lenis de Assis (PT) (43) 3374-1390 lenirdeassis@cml.pr.gov.br 

Lu Oliveira (PL) (43) 3374-1388 luoliveira@cml.pr.gov.br 

Madureira (PTB) (43) 3374-1375 madureira@cml.pr.gov.br 

Mara Boca Aberta (Pros) (43) 3374-1373 marabocaaberta@cml.pr.gov.br 

Roberto Fú (PDT) (43) 3374-1376 robertofu@cml.pr.gov.br 

Matheus Thum (PP) (43) 3374-1389 matheusthum@cml.pr.gov.br 

Nantes (PP) (43) 3374-1370 ailtonnantes@cml.pr.gov.br 

Prof.ª Flávia Cabral (PTB) (43) 3374-1212 flaviacabral@cml.pr.gov.br 

Prof.ª Sonia Gimenez (PSB) (43) 3374-1383 soniagimenez@cml.pr.gov.br 

Santão (PSC) (43) 3374-1378 santao@cml.pr.gov.br 

 
EXPEDIENTE 
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da CÂMARA 
MUNICIPAL DE LONDRINA. 
  
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA ASCOM JORNALISMO 
E-mail: imprensa@cml.pr.gov.br 
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