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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (19): 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Reduz a distância mínima entre bares e estabelecimentos de ensino (PL 
nº 101/2017) – Iniciativa do Executivo, o projeto altera a Lei nº 11.468/2011 
(Código de Posturas do Município), reduzindo de 300 metros para 100 metros o 
distanciamento mínimo entre estabelecimentos que comercializam bebidas 
alcoólicas ou exploram atividades de jogos eletrônicos, de bilhar e 
assemelhados e os estabelecimentos de ensino. Atualmente este 
distanciamento é exigido em relação a centros de educação infantil, escolas de 
ensino fundamental, médio ou superior e bibliotecas públicas.  
 
Além de reduzir a distância, o projeto de lei exclui as instituições de ensino 
superior, as instituições de cursos preparatórios e as bibliotecas públicas da 
exigência, e cria, para as demais, uma nova forma de medir este 
distanciamento obrigatório, por meio de um traçado em circunferência. 
Portanto, de acordo com a metodologia proposta, o cálculo será feito pelo raio 
de 100 metros, a partir do centro geométrico definido pelo terreno da instituição 
de ensino.  
 
Outra alteração no Código de Posturas prevista pelo projeto de lei 101/2017 dá 
aos centros de educação infantil e aos estabelecimentos de ensino a 
prerrogativa de avaliarem a conveniência da implantação do empreendimento 
quando estiverem a menos de 100 metros dos estabelecimentos que 
comercializam bebidas ou exploram jogos. O Núcleo Regional de Educação e a 
Secretaria Municipal de Educação deverão ser consultados e concordarem 
com a instalação da escola no local. 
 
O projeto, proposto pela Comissão Permanente de Revisão e 
Desburocratização dos Processos e Procedimentos Administrativos do 
Município de Londrina – Agiliza Londrina, começou a tramitar no Legislativo no 
mês de maio. Por solicitação da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto, por meio de parecer prévio, a 
Secretaria Municipal de Educação, a Associação Brasileira de Bares e 
Restaurantes (Abrasel) e o Sindicato dos Contabilistas de Londrina e Região 
(Sincolon).  
 



O Núcleo Regional de Educação (NRE) informou que irá aguardar os melhores 
julgamentos e o Conselho Municipal de Educação de Londrina (CMEL) sugeriu 
a inclusão de um artigo no projeto para atender o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Já o Colegiado dos Conselhos Tutelares e o Conselho 
Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas (COMAD) manifestaram-
se contrariamente à alteração da distância mínima entre bares e escolas.  
 
No dia 3 de julho a Comissão de Justiça, Legislação e Redação coordenou 
audiência pública para debater a proposta. Acolhendo parecer jurídico, a 
Comissão de Justiça manifestou-se favoravelmente à tramitação da matéria. 
Por meio de Nota Pública, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social 
(CACS – Fundeb) apresentou posicionamento contrário à proposta do 
Executivo. Extemporaneamente o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA), manifestou-se contrariamente à tramitação do 
projeto.  
 
O vereador Jairo Tamura (PR) apresentou cinco emendas ao projeto. A 
emenda nº 1 revoga o parágrafo 3º do artigo 8º do Código de Posturas, que 
determina que não se aplicam as restrições de distanciamento nos casos em 
que os referidos estabelecimentos funcionarem em horários distintos aos de 
funcionamento das escolas. A emenda nº 2 altera o parágrafo 1º do artigo 8º 
para prever que também os moradores que habitam em um raio de 100 metros 
de distância dos estabelecimentos de ensino tenham a prerrogativa de avaliar a 
conveniência da implantação e de funcionamento deste tipo de 
empreendimento. Já a emenda nº 3 acresce ao parágrafo 5º do mesmo artigo 
que apenas terão direito a manter o Alvará de Licença e Funcionamento os 
estabelecimentos que não possuírem registro de reclamação quanto a 
disciplina, higiene, moralidade e sossego público relacionada aos 
frequentadores dos estabelecimentos existentes no raio de 100 metros. A 
emenda nº 4, por sua vez, estabelece que os bares, restaurantes e casas de 
jogos terão os alvarás cassados em caso de notificação do Poder Público 
devido a reclamações de moradores e de instituições de ensino no que se 
refere a perturbação ao sossego público, limpeza urbana e segurança. Por fim, 
a emenda nº 5 altera a redação do artigo 12 para proibir a comercialização de 
bebidas alcoólicas pelas lojas de conveniência situadas nos postos de 
combustíveis. 
 
A matéria deve ser avaliada também pelas comissões de Educação, Cultura e 
Desporto; de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do Adolescente e 
da Juventude; e de Política Urbana e Meio Ambiente. Quorum: 13 votos 
favoráveis. 
 
REDAÇÃO FINAL 
Inclui no calendário oficial o mês de conscientização do câncer de pele 
(PL nº 133/2017) – De autoria dos vereadores Péricles Deliberador (PSC) e 
João Martins (PSL), o projeto inclui no Calendário de Comemorações Oficiais 
do Município o mês da conscientização do câncer de pele, denominado 
“Dezembro Laranja”. De acordo com a proposta, todos os anos, a partir do dia 
1º de dezembro, serão realizadas campanhas de esclarecimento, exames e 
outras ações educativas para o incentivo à prevenção do câncer de pele, que já 



responde por 25% de todos os diagnósticos desta doença no País. O mês de 
dezembro foi escolhido por marcar o início das férias e do verão, época em que 
as pessoas ficam mais expostas ao sol. O projeto foi aprovado com a emenda 
nº 1, apresentada pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Quorum: 
maioria simples. 
 
PARECER PRÉVIO 
Cria o serviço Disque-Denúncia na rede municipal de Educação (PL nº 
98/2017) – Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio 
conjunto das comissões de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização; de 
Segurança Pública; e de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do 
Adolescente e da Juventude ao projeto de lei nº 98/2017, de autoria do 
vereador Ailton Nantes (PP), que tramita na forma do substitutivo nº 1, criando 
na rede municipal de Educação o serviço Disque-Denúncia para atos de 
violência ou abuso sexual cometido contra crianças e adolescentes. O serviço 
vai funcionar por meio de linha telefônica (Disque 100), com chamadas 
gratuitas. O número deverá ser divulgado nas escolas, ônibus, faculdades, 
bares, hotéis, restaurantes, motéis e similares, incentivando as denúncias 
deste tipo de crime. Na justificativa do projeto o autor informa que entre os 
meses de janeiro e abril de de 2017 foram contabilizados 54 casos de violência 
sexual e 34 casos de violência física/psicológica na cidade contra crianças e 
adolescentes.  
 
Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação também emitiu parecer prévio, solicitando a análise e manifestação 
da promotora Susana de Lacerda, responsável pela Vara Maria da Penha e do 
Executivo. As secretarias municipais de Educação; de Assistência Social; de 
Saúde e de Políticas para as Mulheres manifestaram-se favoravelmente à 
tramitação do projeto. As três comissões temáticas acolheram os pareceres 
técnicos e emitiram parecer prévio solicitando a manifestação dos Conselhos 
Tutelares do Município; do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; da Promotoria da Criança e do Adolescente; da Companhia 
Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU); do Sindicato dos Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares de Londrina; da Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes – Norte do Paraná (Abrasel); da Associação Brasileira de 
Bares e Casas Noturnas do Paraná (Abrabar-PR); do Núcleo Regional de 
Educação de Londrina; do Sindicato dos Profissionais das Escolas Particulares 
de Londrina e Norte do Paraná e instituições de ensino superior do Município. 
Quorum: maioria simples.  
 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Contratação de condutor socorrista do Samu (PI nº 209/2017) – A 
Comissão de Seguridade Social, composta pelos vereadores João Martins 
(PSL), Boca Aberta (PR) e Jamil Janene (PP) solicita informações sobre o 
concurso nº 194/2013, realizado para contratação de servidores na área de 
saúde. Entre as informações requisitadas, a Comissão deseja saber se houve 
prorrogação do referido concurso e se as vagas para condutor socorrista do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) poderão ser preenchidas 
por candidatos remanescentes. 
 



Interrupção de avenida no Conjunto do Café (PI nº 210/2017) – O vereador 
Junior Santos Rosa (PSD) deseja informações sobre trecho interrompido no 
prolongamento da Avenida Café Rubiácea, no Conjunto do Café. O 
parlamentar questiona a situação do atual trecho e se existe projeto para o 
local. 
 
Doação de terrenos para universidades (PI nº 211/2017) – O vereador 
Amauri Cardoso (PSDB) solicita informações sobre terrenos doados a 
instituições de ensino superior, quais foram as contrapartidas previstas e se as 
mesmas foram cumpridas. 
 
INDICAÇÃO 
Novas regras para serviço privado de transporte escolar – O vereador 
Ailton Nantes (PP) apresenta para aprovação do plenário a Indicação nº 
5261/2017, que será encaminhada ao Executivo solicitando o envio de projeto 
de lei disciplinando a exploração do Serviço Privado de Transporte Escolar no 
Município de Londrina. Na condição de presidente da Comissão de Política 
Urbana e Meio Ambiente do Legislativo, Nantes coordenou recentemente 
debate com participação de motoristas de vans e micro-ônibus que trabalham 
com transporte de escolares e defendem que o prazo de utilização destes 
veículos seja estendido, passando dos atuais 10 anos, como previsto em 
decreto municipal, para 15 anos; entre outras reivindicações.  
 
AGENDA 
Quarta-feira, 20/9 
20 horas – Sessão solene para entrega do título de Cidadão Honorário de 
Londrina ao empresário Oswaldo Pitol por iniciativa do vereador Vilson 
Bittencourt (PSB). A cerimônia será realizada na sala das sessões com 
transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br.  
 
Sexta-feira, 22/9  
9 horas – Sessão de Julgamento referente à Denúncia nº 1/2017, decorrente 
da Representação nº 3/2017, protocolada por Regina Maria Amâncio em face 
do Vereador Emerson Miguel Petriv (Boca Aberta), por suposto cometimento 
de ato incompatível com o decoro parlamentar. A Sessão de Julgamento será 
realizada na Sala de Sessões do prédio da Câmara Municipal de Londrina, com 
transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br.  
 
Segunda-feira, 25/9 
19 horas – As comissões de Finanças e Orçamento; de Administração, 
Serviços Públicos e Fiscalização; de Política Urbana e Meio Ambiente; e de 
Educação, Cultura e Desporto coordenam audiência pública para debater o 
projeto de lei nº 108/2017, de autoria do Executivo, que institui no Município o 
Programa de Transporte Escolar gratuito para estudantes de baixa renda, que 
não têm condições de pagar pelo transporte urbano. A audiência pública será 
realizada na sala das sessões com transmissão online por meio do site 
www.cml.pr.gov.br.  
 
FALE COM OS VEREADORES  
 



Ailton Nantes (PP) 3374-1380 ailtonnantes@cml.pr.gov.br 

Amauri Cardoso (PSDB) 3374-1378 amauricardoso@cml.pr.gov.br 

Boca Aberta (PR) 3374-1385 bocaaberta@cml.pr.gov.br 

Daniele Ziober (PPS) 3374-1372 danieleziober@cml.pr.gov.br 

Eduardo Tominaga (DEM) 3374-1381 eduardotominaga@cml.pr.gov.br 

Estevão da Zona Sul (PTN) 3374-1371 estevaodazonasul@cml.pr.gov.br 

Felipe Prochet (PSD) 3374-1384 felipeprochet@cml.pr.gov.br  

Filipe Barros (PRB) 3374-1374 filipebarros@cml.pr.gov.br  

Guilherme Belinati (PP) 3374-1390 guilhermebelinati@cml.pr.gov.br  

Jairo Tamura (PR) 3374-1370 jairotamura@cml.pr.gov.br  

Jamil Janene (PP) 3374-1375 jamiljanene@cml.pr.gov.br  

João Martins (PSL) 3374-1373 joaomartins@cml.pr.gov.br  

Junior Santos Rosa (PSD) 3374-1383 juniorsantosrosa@cml.pr.gov.br  

Mario Takahashi (PV) 3374-1234 mariotakahashi@cml.pr.gov.br  

P. Gerson Araújo (PSDB) 3374-1388 pastorgersonaraujo@cml.pr.gov.br  

Péricles Deliberador (PSC) 3374-1389 periclesdeliberador@cml.pr.gov.br  

Professor Rony (PTB) 3374-1382 professorrony@cml.pr.gov.br  

Roberto Fú (PDT) 3374-1376 robertofu@cml.pr.gov.br  

Vilson Bittencourt (PSB) 3374-1379 vilsonbittencourt@cml.pr.gov.br  
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