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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira:

16h30 – O pastor Atílio Varotto falará sobre as ações sociais do Conselho de
Pastores Evangélicos de Londrina. O convite foi feito por meio do requerimento
nº 44/2021, de autoria do vereador Nantes (PP).

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Obriga as empresas concessionárias do transporte coletivo público de
Londrina a efetuar de forma prioritária o pagamento dos empregados (PL
nº 68/2021) – Protocolado na última segunda feira (12), o projeto de lei (PL)
tem como signatários os vereadores Matheus Thum (PP), Madureira (PTB),
Chavão (Patriota), Beto Cambará (Podemos), Deivid Wisley (Pros), Nantes
(PP), Giovani Mattos (PSC) e Prof.ª Flávia Cabral (PTB). A proposta obriga as
concessionárias do transporte coletivo municipal a darem prioridade para
pagamento dos salários dos funcionários em relação a outras despesas, exceto
as tributárias. O PL institui que a Companhia Municipal de Trânsito e
Urbanização (CMTU) ficará responsável pela fiscalização e, em caso de
descumprimento, as empresas poderão responder a processo administrativo e
receber multa entre R$ 10 mil e R$ 500 mil, dependendo do período de atraso
na quitação dos salários. 

Na sessão da última terça-feira (13), os parlamentares aprovaram a urgência
para discussão do projeto de lei, porém ele foi retirado de pauta por uma
sessão a pedido do vereador Matheus Thum, para que fossem ouvidos
representantes do sindicato do empregados, das empresas concessionárias do
transporte público, da CMTU e da Prefeitura de Londrina. A Assessoria Jurídica
da Câmara de Londrina considerou que a proposta é inconstitucional por conter
vício de iniciativa, cabendo somente ao prefeito propor projeto de lei sobre o
tema. Contudo, com a retirada de pauta, os vereadores da Comissão de
Justiça, Legislação e Redação não apreciaram o PL, o que deverá ser feito
durante a sessão desta quinta-feira. Se receber voto favorável, a proposta
segue para análise, também durante a sessão, das comissões de
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização e de Desenvolvimento
Econômico e Agronegócio. Quórum: 10 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. 



Banheiros químicos (PI nº 135/2021) – O vereador Giovani Mattos (PSC)
solicita ao prefeito Marcelo Belinati (PP) que envie as seguintes informações a
respeito da licitação nº 61/2021, que tem por objeto Registro de Preços para
eventual locação de banheiros químicos: I) quantidade de banheiros químicos
que serão locados; II) os locais em que serão instalados.

Equoterapia (PI nº 137/2021) – O vereador Chavão (Patriota) solicita ao
prefeito que informe se o Executivo, dentro dos seus projetos sociais, dispõe de
programa de equoterapia para pessoas com deficiência. Se a resposta for
positiva, pede que esclareça quantos pacientes são atendidos e como o
referido programa se desenvolve.

Recape e ciclovia (PI nº 138/2021) – O vereador Santão (PSC) questiona se
há previsão de recape asfáltico na Estrada Alcides Turini, no começo da
Rodovia Mábio Gonçalves Palhano até a Estrada Cafezal, bem como se há
cronograma para construção de ciclovia no local.

Promic (PI nº 140/2021) – O vereador Santão (PSC) e a vereadora Jessicão
(PP) solicitam as seguintes informações referentes ao Programa Municipal de
Incentivo à Cultura (Promic): I) Qual valor foi efetivamente destinado ao
programa nos anos de 2018, 2019 e 2020?; I) Qual a previsão de destinação
de recursos para o referido programa no ano de 2021?

Pavimentação (PI nº 142/2021) – A vereadora Prof.ª Flávia Cabral (PTB)
solicita ao prefeito que encaminhe cronograma e informações sobre o início da
pavimentação asfáltica no trecho final da Rua Fermino Barbosa e início da Rua
Teresa Kuhn Heringer, ao lado do Condomínio Residencial Vale do Arvoredo.
Na eventualidade do referido trecho não estar incluído no cronograma de obras
de pavimentação, solicita informações sobre a existência de impedimentos
para a execução da pavimentação no referido trecho.

Fundo de vale (PI nº 143/2021) – A vereadora Prof.ª Sonia Gimenez (PSB)
questiona se existe projeto de revitalização do fundo de vale "Nascente do
Água Fresca", localizado na Rua José Oticica, no Jardim Los Angeles, próximo
à Sanepar da Avenida Juscelino Kubistchek.

Alimentação adequada (PI nº 144/2021) – A vereadora Lenir de Assis (PT)
solicita ao prefeito informações sobre a garantia do direito à alimentação
adequada por meio da promoção da segurança alimentar em Londrina.

Audiências PPA (PI nº 145/2021) – A vereadora Lenir de Assis (PT) requer
informações da Prefeitura sobre a adoção de medidas para viabilizar a
participação da população nas audiências públicas on-line do Plano Plurianual.

Despejo irregular (PI nº 146/2021) – A vereadora Lenir de Assis (PT) solicita
informações sobre o controle da qualidade das águas em Londrina e dos
pontos de despejo irregular de resíduos sólidos.



Titularidade de terreno (PI nº 147/2021) – O vereador Santão (PSC) requer
informações sobre a titularidade de terreno localizado na esquina das ruas
Ulrico Zuinglio e Eurico Hummig, na Gleba Palhano.

Obras na Leste-Oeste (PI nº 149/2021) – O vereador Santão (PSC) solicita
informações sobre a permissão para estacionamento de veículos pesados
sobre a praça localizada entre as avenidas Duque de Caxias, Arcebispo Dom
Geraldo Fernandes e Rua Acre. Questiona ainda o nome da empresa que
realizou as obras de restauração da Avenida Arcebispo Dom Geraldo
Fernandes (Leste-Oeste).

PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Os vereadores e as vereadoras discutem a solicitação do Executivo de
prorrogação de prazo para resposta a vários PIs. Em todos os casos, a
Prefeitura pede mais tempo  devido ao número de informações solicitadas, o
que exigiria minucioso estudo e pesquisa.

Tratamento covid-19 (PI nº 76/2021) – O vereador Giovani Mattos (PSC)
solicita ao prefeito que encaminhe informações sobre a realização de estudo
específico para adoção de protocolo de tratamento contra a covid-19, bem
como se existe alguma orientação para adoção do tratamento precoce na
cidade. 

Leitos hospitalares (PI nº 79/2021) – Considerando as informações
apresentadas em transmissão realizada em 07/03/2021 sobre a ampliação de
leitos hospitalares com investimentos de R$ 60.151.702,00, o vereador
Eduardo Tominaga (DEM) solicita dados detalhados e documentos
comprobatórios sobre a implantação de 30 leitos não covid e de 212 leitos SUS
para tratamento de pacientes com covid-19 em Londrina. 

Plano de Vacinação (PI nº 91/2021) – A Comissão Especial de
Acompanhamento do Plano Municipal de Vacinação Contra a Covid-19
(formada pelos vereadores Nantes, Prof.ª Flávia Cabral e Prof.ª Sonia
Gimenez) solicita informações sobre a operacionalização, fiscalização e o
cronograma do Plano Municipal de Vacinação em Londrina. 

Reforma em UBS (PI nº 92/2021) – A vereadora Lenir de Assis (PT) solicita
informações sobre a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) Anibal
Siqueira Cabral, localizada no Conjunto Cafezal. 

DISCUSSÃO ÚNICA DE REQUERIMENTO
O vereador Giovani Mattos (PSC) requer, por meio do requerimento nº
118/2021, o envio de Moção de Apoio à apresentação da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) nº 135/2019, que acrescenta o parágrafo 12 ao artigo 14
da Constituição Federal, dispondo que, na votação e apuração de eleições,
plebiscitos e referendos, seja obrigatória a expedição de cédulas físicas,
conferíveis pelo eleitor, a serem depositadas em urnas indevassáveis, para fins
de auditoria.



INDICAÇÕES
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.
Quórum: maioria simples.  

Rede de esgoto (In nº 1.272/2021) – Considerando que na Rua Nelson
Roversi Forattini, no Conjunto Cafezal 3, existem 20 residências sem rede de
esgoto, a vereadora Prof.ª Flávia Cabral (PTB) solicita à Sanepar que realize a
instalação de sistema de tratamento de resíduos, bem como solicita o envio de
cronograma da realização das obras.

AGENDA
Sexta-feira (16)
14 horas – Reunião pública da Comissão de Finanças e Orçamento com o
tema “Propostas de tratamento da covid-19 e seus impactos orçamentários”. O
evento será transmitido pelos canais da Câmara no Facebook e Youtube.

ACOMPANHE AO VIVO
As sessões e audiências públicas são remotas e transmitidas ao vivo pelo site
www.cml.pr.gov.br, p e l o f  acebook.com/camaralondrina e p e l o
y  outube.com/camaralondrina. 

Acompanhe as informações da Câmara de Londrina também pelo
i  nstagram.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
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


