Londrina, 11 de abril de 2000. Antonio Casemiro Belinati - Prefeito do Município; Sidnei Dionísio de Oliveira Secretário de Governo e de Recursos Humanos.
Ref.:
Projeto de Lei n.º 78/2000
Autoria: Mesa Executiva da Câmara Municipal

LEI N.º 8.127 DE 11 DE ABRIL DE 2000.
SÚMULA: Declara de Utilidade Pública a Associação de Mulheres de Guaravera, com sede e foro neste
Município.
A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO,
SANCIONO A SEGUINTE
LEI:
Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública a Associação de Mulheres de Guaravera, com sede e foro neste
Município.
Parágrafo Único - Essa entidade, salvo motivo devidamente justificado, deverá apresentar até o dia trinta de abril
de cada ano, ao órgão competente do Município, relatório circunstanciado dos serviços prestados à coletividade no
ano precedente.
Art. 2º Cessarão automaticamente os efeitos da declaração de utilidade pública caso essa entidade:
I. deixe de cumprir a exigência contida no parágrafo único do artigo 1º desta lei;
II. altere a finalidade para a qual foi instituída ou negue-se a cumpri-la;
III. modifique seu estatuto ou sua denominação e, dentro de trinta dias contados da averbação no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, não o comunique ao órgão competente do Município.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Londrina, 11 de abril de 2000. Antonio Casemiro Belinati - Prefeito do Município; Sidnei Dionísio de Oliveira Secretário de Governo.
Ref.:
Projeto de Lei n.º 79/2000
Autoria: Vereador Osvaldo Bergamin

LEI N.º 8.132 DE 14 DE ABRIL DE 2000.
SÚMULA: Revoga o parágrafo 5º do artigo 2º da Lei n.º 2.837, de 1º de dezembro de 1977.
A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO,
SANCIONO A SEGUINTE
LEI:

Art. 1º Fica revogado o parágrafo 5º do artigo 2º da Lei n.º 2.837, de 1º de dezembro de 1977, introduzido pela
Lei n.º 5.579, de 18 de outubro de 1993, que proíbe a transferência, entre terceiros, de concessão de uso perpétuo
de terrenos nos cemitérios.
Art. 2º Fica estabelecido em favor da Autarquia de Serviços Especiais (ACESF) o valor de dez por cento para
efetivação de transferência de concessão, entre parentes consangüíneos ou afins até o terceiro grau do
concessionário, e de vinte por cento nos demais casos de transferência, inclusive entre terceiros, calculado
sobre o valor de tabela vigente do terreno e mediante autorização prévia da ACESF.
Art. 3º A Autarquia de Serviços Especiais (ACESF) poderá indeferir o pedido de transferência de concessão
quando as circunstâncias da transferência configurarem fins meramente especulativos por parte de qualquer uma
das partes.
Art. 4º Fica estabelecido que o interessado terá seu direito limitado a duas concessões por cemitério.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Londrina, 14 de abril de 2000. Antonio Casemiro Belinati - Prefeito do Município; Sidnei Dionísio de Oliveira Secretário de Governo.
Ref.:
Projeto de Lei 77/98
Autoria: Vereador Flávio Vedoato
Aprovado na forma do Substitutivo n.º 3/99, do Vereador Jaci Cezar de Aguiar

LEI N.º 8.143 DE 28 DE ABRIL DE 2000.
SÚMULA: Cria no Município de Londrina o serviço de transporte individual de passageiros em motocicletas.
A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO,
SANCIONO A SEGUINTE
LEI:
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Fica criado no Município de Londrina o serviço de transporte individual de passageiros em veículos
automotores do tipo motocicleta, a ser denominado de moto-táxi.
§ 1º Esse serviço consiste na autorização para que motocicletas transportem passageiros no Município de
Londrina mediante cobrança de tarifa.
§ 2º A Comurb. S.A. será o órgão responsável pela regulamentação e autorização para a exploração do serviço de
que trata esta lei, de conformidade com os interesses e as necessidades da população.
Art. 2º Para os efeitos desta lei, considera-se moto-táxi o serviço de transporte individual de passageiros em
veículos automotores do tipo motocicleta.
DAS EXIGÊNCIAS RELATIVAS AOS VEÍCULOS
Art. 3º Os veículos destinados ao serviço de moto-táxi deverão possuir:
I. faixa padrão amarela com a inscrição moto-táxi visivelmente aposta no tanque de combustível do veículo,
expedida pela Comurb S.A.;

