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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira: 
  
16h30 – Cleusa Camargo de Oliveira, Douglas Komar e Bruno Silva falarão 
sobre políticas públicas voltadas aos surdos, a convite da vereadora Prof.ª Sonia 
Gimenez, através do Requerimento nº 142/2021. 
 
DISCUSSÃO ÚNICA DE PARECER 
Obriga as empresas concessionárias do transporte coletivo público de 
Londrina a efetuar de forma prioritária o pagamento dos empregados (PL 
nº 68/2021) – Os vereadores apreciam o parecer prévio da Comissão de Justiça 
que solicita manifestação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização 
(CMTU) a respeito do projeto de lei (PL). 
 
A proposta 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). O PL 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 projeto de lei institui que a 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. 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, antes de emitir voto a respeito do PL, a Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação solicitou manifestação da CMTU. Quórum: 
maioria simples. 
 
Torna obrigatória a presença de intérprete de Libras em todas as sessões, 
reuniões, audiências públicas e acontecimentos similares da Câmara 
Municipal de Londrina (PR nº 2/2021) – Os parlamentares votam pareceres 
prévios da Mesa Executiva e da Comissão de Direitos Humanos e Defesa da 
Cidadania que solicitam manifestação da Assessoria Jurídica, do Departamento 
Financeiro, do Departamento de Recursos Humanos e da Assessoria de 
Comunicação/Serviço de Multimídia desta Casa. 
 
Proposto pela vereadora Lu Oliveira (PL), o projeto de resolução (PR) torna 
obrigatória a presença de Intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) em 
todas as sessões, reuniões, audiências públicas e acontecimentos similares 
realizados pela Câmara Municipal de Londrina. Conforme o PR, o Legislativo, 
por meio de Ato da Mesa Executiva, regulamentará a resolução em até 180 dias. 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer da 



Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente 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.  
 
Terreno no Jardim Bandeirantes (PI nº 228/2021) – O vereador Roberto Fú 
(PDT) solicita ao prefeito informações sobre a titularidade do terreno localizado 
na Rua Serra da Mantiqueira esquina com a Rua Serra Verde, no Jardim 
Bandeirantes. Se a área for propriedade do município, o parlamentar questiona 
se há projetos para a utilização do local. 
 
Moradores de rua (PI nº 229/2021) – Santão (PSC) requer ao prefeito as 
seguintes informações: 1) Quantas clínicas ou casas de apoio aos moradores de 
rua existem no município de Londrina? 2) Estes estabelecimentos recebem 
algum auxílio mensal? 3) Qual valor os estabelecimentos receberam nos anos 
de 2020 e 2021? 4) Existe algum auxílio do município concedido diretamente aos 
moradores de rua? Em caso de resposta positiva, solicita relação contendo os 
nomes e os valores pagos mensalmente a cada um deles. 
 
Adequações no Arco Leste (PI nº 230/2021) – Santão (PSC) indaga o prefeito 
se há previsão de instalação de radares ou faixa elevada de pedestres no novo 
trecho concluído do Arco Leste. 
 
Reforma do Terminal Central (PI nº 231/2021) - Beto Cambará (Podemos) 
solicita ao prefeito e ao diretor-presidente da CMTU o cronograma da obra de 
reforma do Terminal Central de Londrina, especificando a data de início e o prazo 
para a conclusão do serviço. 
 
Terreno no Jardim Santa Rita (PI nº 232/2021) – Lu Oliveira (PL) indaga o 
prefeito do Município sobre a propriedade do terreno de 18.309,27 metros 
quadrados localizado na Rua José Boralli, no Jardim Santa Rita. Se a área for 
pública, questiona se o local está cedido a terceiros ou se o município pretende 
utilizá-la. 
 
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. 
 
Batalhão de Polícia Militar (In nº 2090/2021) – O vereador Giovani Mattos 
(PSC) indica à Secretaria Estadual de Segurança Pública do Paraná, ao 
Comando da Polícia Militar e aos deputados estaduais Boca Aberta Junior 



(Pros), Tercílio Turini (CDN), Cobra Repórter (PSD) e Tiago Amaral (PSB) a 
criação de batalhão da Policia Militar na região norte de Londrina. 
 
Horário de funcionamento de igrejas e mercados (In nº 2104/2021) - Nantes 
(PP) sugere ao prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), e ao governador do 
estado, Ratinho Junior (PSD), que editem decreto para que as igrejas, templos 
religiosos e supermercados possam funcionar até às 21 horas. 
 
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.  
 
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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