
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA – 18ª LEGISLATURA – ANO 11 – Nº. 893 
5ª FEIRA – 27/05/2021 

 
Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira: 
  
14h45 - Evento alusivo à Semana da Bebê, instituída pela lei municipal nº 
12.980/2019, por solicitação dos vereadores Roberto Fú (PDT), Nantes (PP), 
Daniele Ziober (PP), Eduardo Tominaga (DEM), Prof.ª Flávia Cabral (PTB), Mara 
Boca Aberta (Pros), Lenir de Assis (PT) e Prof.ª Sonia Gimenez (PSB), através 
do Requerimento nº 160/2021. 
 
DISCUSSÃO ÚNICA 
Julgamento das contas do Município de Londrina no exercício financeiro 
de 2018 (MC nº 1/2021) – Os parlamentares deliberam sobre o Acórdão de 
Parecer Prévio nº 675/2020, da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR), que indica a regularidade com ressalva das contas 
do Município de Londrina relativas ao exercício de 2018, sob responsabilidade 
do prefeito Marcelo Belinati (PP). 
 
O TCE-PR concluiu pela regularidade das contas, mas com aposição de ressalva 
em razão de a questão relativa ao déficit no orçamento de 1,53% nas fontes não 
vinculadas a programas, convênios, operações de créditos e RPPS (fontes 
livres) ter sido solucionada em função de medidas tomadas no exercício 
financeiro seguinte (2019), com o cancelamento de restos a pagar não 
processados no valor de R$ 4.694.126,71 e o registro de pagamento de 
precatórios e consequente baixa no ativo realizável. O acórdão foi corroborado 
pelo Ministério Público de Contas. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
e a Comissão de Finanças e Orçamento acataram os pareceres exarados pela 
Assessoria Jurídica e pela Controladoria da Câmara de Londrina e 
manifestaram-se favoravelmente ao acórdão do Tribunal de Contas. 
 
Conforme a Constituição Federal, compete às câmaras municipais julgar as 
contas do chefe do Poder Executivo municipal. O parecer prévio, emitido pelo 
Tribunal de Contas, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros 
do Legislativo Municipal. Quórum: 13 votos 
 
REDAÇÃO FINAL 
Institui o Programa Bem-Estar Animal no Bairro (PL nº 15/2021) – De autoria 
da vereadora Daniele Ziober (PP), o projeto de lei (PL) institui em Londrina o 
Programa Bem-Estar Animal no Bairro, por meio do qual um veículo circulará 
pelo município com o objetivo de realizar diversas ações, como conscientização 
sobre guarda responsável e bem-estar animal, avaliação clínica de animais, 
vermifugação, vacinação e agendamento de castrações. Segundo o projeto, o 
programa atuará principalmente nas áreas onde for constatado maior número de 
animais domésticos e de população com baixa renda, e o município deverá 
informar com antecedência os locais que receberão as ações. Ainda conforme o 



PL, para a realização do programa, o Poder Público poderá celebrar convênios 
ou parcerias com entidades de proteção animal, organizações não 
governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários, empresas 
públicas ou privadas e entidades de classe. Na justificativa do projeto, a autora 
afirma que medidas de conscientização são necessárias diante dos altos índices 
de maus-tratos e omissão. Também segundo a justificativa, muitos munícipes 
não conseguem levar seus animais a uma clínica veterinária e o programa 
permitirá o acesso a atendimentos clínicos e ao agendamento de castrações de 
forma gratuita. Quórum: maioria simples. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Institui o Dia do Chef de Cozinha no calendário de Comemorações Oficiais 
do Município (PL nº 39/2021) – Proposto pelo vereador Emanoel Gomes 
(Republicano), o projeto de lei (PL) institui o Dia do Chef de Cozinha, a ser 
celebrado em 13 de maio. Conforme a proposta, nesta data, o Poder Público 
Municipal poderá promover eventos e debates para disseminar a cultura 
gastronômica regional, nacional e internacional, por meio de projetos de 
incentivo aos profissionais chefs de cozinha, para fomentar o desenvolvimento 
da profissão e a difusão dos cardápios idealizados. De acordo com a justificativa 
do PL, a data é utilizada desde 1999 pela Associação Brasileira da Alta 
Gastronomia para homenagear os profissionais do setor. 
 
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 acatou o parecer da Assessoria Técnica e 
apresentou voto favorável ao projeto. Quórum: maioria simples. 
 
PEDIDO 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.  
 
Gastos com propagandas (PI nº 219/2021) – O vereador Santão (PSC) solicita 
ao prefeito informações sobre gastos com propagandas veiculadas em rádios. 
 
Terreno no Jd. Santos Dumont (PI nº 220/2021) - Roberto Fú (PDT) requer ao 
prefeito informações sobre a titularidade do terreno localizado na Rua 
Comandante Pedro Bortoloto, entre os números 99 e 130, no Jardim Santos 
Dumont. Se o imóvel pertencer ao município, pergunta se há projetos para 
construção no local. 
 
Reforma no Terminal Acapulco (PI nº 221/2021) – Chavão (Patriota) indaga 
ao prefeito se há projeto de reforma do Terminal Acapulco. Em caso de resposta 
positiva, solicita cópia do projeto, o cronograma da obra e outras informações. 
 
Construção de moradias (PI nº 222/2021) - Nantes (PP) pergunta ao prefeito 
se há projeto de construção de moradias na área de propriedade da Companhia 
de Habitação de Londrina (Cohab-Ld), situada na Rua Mauro Bergonse, entre 



as ruas Joaquim Pereira, Nelson Roversi Foratini e a Avenida Presidente 
Abraham Lincoln, no Conjunto Cafezal III. 
 
Conselhos municipais (PI nº 223/2021) – Nantes (PP) solicita ao prefeito que 
informe a quantidade de conselhos ativos no município, a quantidade de 
integrantes e os gastos com remuneração, estrutura, equipamentos, entre 
outros. 
 
Fundo Municipal do Meio Ambiente (PI nº 224/2021) - Mara Boca Aberta 
(Pros) requer ao prefeito informações sobre o Fundo Municipal do Meio 
Ambiente, especificando valores recebidos, saldo e destinação dos recursos. 
Solicita ainda dados sobre penalidades aplicadas em face da exploração de 
recursos naturais ou desenvolvimento de atividade que tenha alterado 
negativamente as condições ambientais. 
 
Taxa paga por feirantes (PI nº 225/2021) - Emanoel Gomes (Republicano) 
solicita que diretor-presidente da Companhia Municipal de Trânsito e 
Urbanização (CMTU) informe a destinação dos valores arrecadados com a taxa 
paga anualmente pelos feirantes. 
 
Metas da Sanepar (PI nº 226/2021) - Mara Boca Aberta (Pros) solicita ao 
prefeito informações sobre a revisão quadrienal e o cumprimento de metas 
contratuais da Sanepar e requer a disponibilização de relatórios anuais de dados 
e repasses e valores do Fundo Municipal de Saneamento. 
 
Regulamentação do transporte por aplicativos (PI nº 227/2021) - Deivid 
Wisley (Pros) indaga ao prefeito se há estudo ou projeto de regularização e 
regulamentação do transporte remunerado privado individual de passageiros, 
bem como os possíveis impactos decorrentes de eventual projeto de lei. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Os vereadores e vereadora discutem na sessão desta tarde a solicitação do 
Executivo de prorrogação de prazo para resposta ao seguinte PI: 
 
Analfabetismo (PI nº 177/2021) - Lenir de Assis (PT) solicita ao prefeito que 
encaminhe informações sobre o índice de analfabetismo e sobre a educação de 
jovens e adultos. 
 
AGENDA 
31/05 – segunda-feira 
14 horas – Audiência pública remota para prestação de contas do Município de 
Londrina, referente ao primeiro quadrimestre de 2021, organizada pela 
Comissão de Finanças e Orçamento, com transmissão on-line. 
 
ACOMPANHE AO VIVO 
As sessões e reuniões são remotas e transmitidas ao vivo pelo site 
www.cml.pr.gov.br, pelo facebook.com/camaralondrina e pelo 
youtube.com/camaralondrina.  
 

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


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 

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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