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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira: 
 
16h30 - Alexandre Sanches, ouvidor-geral do Município de Londrina, 
apresentará aos vereadores um balanço do trabalho desenvolvido e falará 
sobre a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (lei federal nº 
13.709/2018). O convite foi feito pelo vereador Matheus Thum (PP), através do 
Requerimento nº 70/2021. 
  
PRIMEIRA DISCUSSÃO  
Obriga as empresas do transporte coletivo público a pagar os 
empregados prioritariamente (PL nº 68/2021) - O projeto de lei (PL) de 
autoria dos vereadores Matheus Thum (PP), Deivid Wisley (Pros), Giovani 
Mattos (PSC), Chavão (Patriota), Beto Cambará (Podemos), Madureira (PTB), 
Nantes (PP) e Prof.ª Flávia Cabral (PTB) obriga as concessionárias a darem 
prioridade para pagamento dos salários dos funcionários em relação a outras 
despesas, exceto as tributárias. A proposta 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 que acarretará em multa entre R$ 10 mil e R$ 500 mil, 
dependendo do período de atraso na quitação dos salários. O PL foi 
protocolado no dia 12/04/2021, durante a greve dos funcionários das duas 
empresas prestadoras do serviço de transporte coletivo em Londrina. Os 
profissionais alegavam não terem recebido os salários referentes ao mês de 
abril. 
 
O projeto foi inserido, em regime de urgência, na sessão ordinária de 13 de 
abril de 2021 e, antes de receber o voto dos membros da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação, foi retirado de pauta a pedido dos autores. Em parecer, 
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. Além da Comissão de Justiça, o projeto de 
lei deverá ser analisado pelas comissões de Administração, Serviços Públicos 
e Fiscalização e de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio. Quórum: 10 
votos. 
 
SEGUNDA 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.  
 
O projeto de lei foi aprovado em primeira discussão, na forma do substitutivo nº 
2 e com a emenda nº 1, no dia 30 de março de 2021. Após, foram 
apresentadas seis emendas pelas vereadoras Lenir de Assis (PT) e Prof.ª 



Sonia Gimenez (PSB). A emenda nº 2 insere no artigo 9º a obrigatoriedade de 
o município implantar infraestrutura básica e áreas de uso público para fins de 
educação, saúde, assistência social e lazer nos locais onde será realizada 
regularização fundiária. As emendas nos 3, 4 e 7 retiram a proibição de 
participação na regularização fundiária da pessoa que tenha se beneficiado em 
programas habitacionais. A emenda nº 5 substitui os termos “voluntária e 
coercitivamente” por “nos termos da lei” no item que trata da desocupação do 
imóvel cujo dono seja proprietário de outro imóvel. Por fim, a emenda nº 6 
insere artigo com os objetivos da Reurb-S. A Comissão de Justiça manifestou-
se favoravelmente às emendas nos 2, 3, 4 e 7 e contrariamente às emendas no 
5 (por entender que a redação proposta sugeriria a edição de uma outra norma 
regulamentadora, o que a Assessoria Jurídica não recomenda) e nº 6 (por 
considerar que o texto repete o que já consta na lei federal nº 13.465/2017). 
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: maioria simples.  
 
Vielas (PI nº 178/2021) – O vereador Nantes (PP) solicita ao prefeito 
informações sobre a quantidade de vielas existentes no município e quantas 
foram fechadas ou alienadas.  
 
Cessão de servidor ao Tiro de Guerra (PI nº 179/2021) – Madureira (PTB) 
indaga o prefeito se há previsão para designar servidor público municipal para 
o Tiro de Guerra, em substituição ao funcionário que fazia a manutenção das 
áreas verdes do local e se aposentou. 
 
Obra em escola municipal (PI nº 180/2021) - Prof.ª Sonia Gimenez (PSB) 
requer ao prefeito informações sobre a empresa que vai executar a obra de 
ampliação da Escola Municipal Norman Prochet. A parlamentar pede ainda o 
cronograma detalhado, bem como os prazos para início e fim do serviço. 
 
Presas com filhos menores de 12 anos (PI nº 181/2021) - Prof.ª Sonia 
Gimenez (PSB) solicita relação com a quantidade de mulheres presas com 
filhos menores de 12 anos no município de Londrina. 
 
Depósito irregular de entulhos (PI nº 182/2021) - Prof.ª Sonia Gimenez 
(PSB) requer ao diretor-presidente da Companhia Municipal de Trânsito e 
Urbanização (CMTU) informações relativas à fiscalização e ao número de 
ocorrências de depósito irregular de entulhos e materiais de construção nas 
calçadas, no ano de 2021. 
 
Plano de saúde dos servidores municipais (PI nº 183/2021) - Lenir de Assis 
(PT) solicita ao prefeito informações sobre o Plano de Saúde dos Servidores 
Públicos Municipais de Londrina. Também requer detalhes sobre a parceria do 



Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina (Sindserv) e a 
Unimed, para que servidores filiados ao sindicato possam firmar contrato com a 
cooperativa. 
 
Acidentes de trabalho (PI nº 184/2021) - Lenir de Assis (PT) requer ao 
prefeito dados sobre o atendimento de acidentes de trabalho que ocorrem na 
prefeitura. 
 
Plano de amortização do déficit atuarial dos servidores municipais (PI nº 
185/2021) - Lenir de Assis (PT) solicita ao prefeito informações referentes ao 
plano de amortização do déficit atuarial do Fundo de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais de Londrina, conforme disposto nas leis 
municipais nº 12.481/2016 e 12.995/2019. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para resposta a PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
Os vereadores e vereadora discutem na sessão desta tarde a solicitação do 
Executivo de prorrogação de prazo para resposta ao seguinte PI: 
 
Gastos com pacientes com covid-19 internado (PI Nº 120/2021) - Giovani 
Mattos (PSC) solicita ao Prefeito a média dos custos do município com os 
pacientes com covid-19 internados em enfermaria e em unidades de terapia 
intensiva (UTI), desde março de 2020 até a presente data.  
 
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. 
Quórum: maioria simples. 
 
Fiscalização na venda de oxigênio para o município (In nº 1.643/2021) – 
Giovani Mattos (PSC) indica ao Ministério Público e ao Procon que fiscalizem 
se a alta no valor do metro cúbico do oxigênio comprado emergencialmente 
pela Prefeitura de Londrina corresponde a eventual aumento de custos da 
fornecedora e, em caso de alta excessiva, sugere a aplicação das medidas 
cabíveis às empresas. O vereador afirma que notícias veiculadas na imprensa 
local indicam que o município pagará três vezes mais pelo insumo para as 
unidades de saúde. 
 
ACOMPANHE AO VIVO 
As sessões 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. 
 

http://www.cml.pr.gov.br/
http://www.facebook.com/camaralondrina
http://www.facebook.com/camaralondrina
http://www.youtube.com/camaramunicipaldelondrina
http://www.youtube.com/camaramunicipaldelondrina
http://www.instagram.com/camara_londrina
http://www.instagram.com/camara_londrina


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 
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