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5ª FEIRA – 05/10/2017 
 
Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (5): 
 
14h30 – A Gestora de Ações Estratégicas e Projetos do Hospital do Câncer de 
Londrina, Mara Rossival Fernandes, participa na sessão desta tarde de 
cerimônia alusiva à campanha “Outubro Rosa” de conscientização e 
prevenção do câncer de mama. O convite foi feito pela vereadora Daniele 
Ziober (PPS) por meio do requerimento nº 180/2017. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Institui no Calendário Oficial o Junho Vermelho - Mês de Conscientização 
à Doação de Sangue (PL nº 151/2017) - De autoria do vereador Junior Santos 
Rosa (PSD), o projeto inclui no Calendário de Comemorações Oficiais do 
Município o Junho Vermelho – Mês de Conscientização à Doação de Sangue. 
De acordo com o projeto, o poder público desenvolverá campanhas no sentido 
de conscientizar e motivar os munícipes a doarem sangue, por meio de 
folhetos informativos, palestras e atividades correlatas. A proposta original 
revoga a lei nº 12.037/2014, que instituiu no calendário oficial a “Quinzena 
Municipal de Doação de Sangue”, e a lei nº 12.321/2015, que corrigiu o nome 
do evento para “Quinzena Municipal de Conscientização à Doação de Sangue". 
O autor justifica que o projeto visa fortalecer ainda mais o incentivo a 
campanhas de doação de sangue, e lembra que o Junho Vermelho já é 
realidade em várias cidades brasileiras. 
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação votou favoravelmente à 
tramitação da matéria. Da mesma forma, as comissões de Educação, Cultura e 
Desporto e de Seguridade Social acolheram o parecer da assessoria técnica e 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Após a aprovação em primeiro 
turno o autor apresentou a emenda nº 1, que altera a redação do artigo 5º para 
manter em vigor as leis nº 12.037/2014 e nº 12.321/2015, que também tratam 
do incentivo à doação de sangue. Em novo parecer, a Comissão de Justiça 
manifestou-se favoravelmente à emenda. Quorum: maioria simples. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Declara de utilidade pública a Associação Londrinense de Incentivo ao 
Talento e Altas Habilidades/Superdotação (PL nº 199/2017) – De autoria do 
vereador Professor Rony (PTB), o projeto declara de utilidade pública a 
Associação Londrinense de Incentivo ao Talento e Altas 
Habilidades/Superdotação (ALITAHS), entidade sem fins lucrativos que tem 
entre seus objetivos sensibilizar a comunidade para o reconhecimento das 
situações e questões relativas às pessoas com altas habilidades/superdotação; 



colaborar para a implantação de políticas públicas que atendam às 
necessidades destas pessoas e estimular a realização de estudos e pesquisas 
sobre o tema. Acolhendo os pareceres técnicos, as comissões de Justiça, 
Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se 
favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria simples. 
 
DISCUSSÃO ÚNICA  
Denomina Izabel Cândida de Souza rua no Conjunto Farid Libos (PL nº 
171/2017) – De autoria do vereador Ailton Nantes (PP), o projeto denomina 
Rua Izabel Cândida de Souza a atual Rua 19 do Loteamento Boulevard Portal 
do Norte, no Conjunto Habitacional Farid Libos, localizado na zona Norte da 
cidade. A homenageada nasceu em setembro de 1912 no município de Jacuí 
(MG) e chegou a Londrina em 1944, já casada com João Dutra Souza, com 
quem teve oito filhos. A família fixou residência no distrito de São Luiz e em 
1967 mudou-se para a cidade para que os filhos pudessem continuar os 
estudos. Faleceu em 2013, aos 100 anos, deixando cinco filhos, 32 netos e 52 
bisnetos. Acolhendo os pareceres técnicos, as comissões de Justiça, 
Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se 
favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria simples. 
 
Denomina Henrique Blanco rua no Conjunto Farid Libos (PL nº 172/2017) 
– De autoria do vereador Ailton Nantes (PP), o projeto denomina Rua Henrique 
Blanco a atual Rua “21” do Loteamento Boulevard Portal do Norte, no Conjunto 
Habitacional Farid Libos, na zona Norte. O homenageado nasceu em 
Piracicaba (SP), em março de 1920. Casado com Lidia Sgarbieiro Blanco, veio 
para Londrina em 1948 e juntamente com o irmão Justino abriu um armazém 
de secos e molhados na zona rural. Nos 1960 decidiu mudar-se com a família 
para a área urbana, para facilitar os estudos dos cinco filhos, e passou a 
trabalhar na área da construção civil. Paralelamente à atividade empresarial, 
participou como irmão vicentino da Sociedade São Vicente de Paulo e sempre 
atuou no auxílio aos menos favorecidos. Faleceu em junho de 2014, aos 94 
anos. Acolhendo os pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e 
Redação e de Educação, Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente 
ao projeto. Quorum: maioria simples. 
 
Denomina Sheslen Vinicius Vieira praça no Residencial Vista Bela (PL nº 
178/2017) – De autoria do vereador Felipe Prochet (PSD), o projeto denomina 
Praça Sheslen Vinicius Vieira área pública para esse fim localizada no 
Residencial Vista Bela (zona Oeste). Sheslen nasceu em maio de 2009 e 
cresceu no residencial. Filho de José Silvestre Gonçalves e Valdirene Izidoro 
Vieira, estudou na Escola Municipal Atanásio Leonel nos anos de 2011 e 2012. 
Em janeiro de 2013 foi atropelado por um veículo de transporte coletivo, 
falecendo precocemente aos seis anos de idade. Acolhendo os pareceres 
técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, 
Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: 
maioria simples. 
 
Denomina Jarib da Cunha Nantes rua no Conjunto Farid Libos (PL nº 
183/2017) – De autoria do vereador João Martins (PSL), o projeto denomina 
Rua Jarib da Cunha Nantes a atual Rua ”01” do Loteamento Boulevard Portal 



do Norte, no Conjunto Habitacional Farid Libos (zona Norte). O pioneiro nasceu 
em Macaé (RJ) e ainda jovem migrou para o Paraná, instalando-se no 
Patrimônio de São João, próximo a Assaí. Aos 28 anos, após casar-se com 
Etelvina Gonçalves da Silva Nantes, mudou-se para Ibiporã, onde permaneceu 
até 1958, quando mudou-se com a família para Londrina. Aqui desenvolveu 
várias atividades, desbravando terras e trabalhando como serralheiro e guarda 
noturno. Faleceu em março de 1995, aos 82 anos. Acolhendo os pareceres 
técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, 
Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: 
maioria simples. 
 
PARECER PRÉVIO 
Inclui lotes da zona Leste na classificação Zona Comercial 4 (PL nº 
153/2017) - Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto nº 153/2017, de autoria 
do vereador Júnior Santos Rosa (PSD), que propõe alteração na lei nº 
12.236/2015 para incluir os lotes da quadra 1 do Conjunto Habitacional Casa 
do Trabalhador e a quadra 4 do Conjunto Habitacional Aeroporto, próximos à 
Praça Nishinomiya (na zona Leste), na classificação Zona Comercial 4 (ZC-4). 
Localizados na avenida Santos Dumont, no trecho entre a Rua de Pinedo e a 
avenida Paul Harris, os lotes estão classificados hoje como Zona Residencial 2 
(ZR-2). O Conselho Municipal da Cidade (CMC) manifestou-se a favor do 
projeto. Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação emitiu parecer prévio, encaminhando a matéria para 
análise e manifestação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Londrina (Ippul). Quorum para aprovação do parecer prévio: maioria simples.  
 
Institui no Município o Projeto “Escola Cidadã” (PL nº 185/2017) – Os 
vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da Comissão de 
Educação, Cultura e Desporto ao projeto de lei nº 185/2017, de autoria do 
vereador Filipe Barros (PRB), que institui no Município o Projeto “Escola 
Cidadã”. A proposta consiste na afixação de placas na entrada ou nas entradas 
principais das escolas municipais, contendo o número de telefone da Guarda 
Municipal de Londrina (153) para ser utilizado em casos de 
urgência/emergência e o índice de aprovação e a classificação da escola e do 
Município obtidos no Índice de Aprovação de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb). Para a implementação da proposta, o projeto autoriza o 
Município a usar dotações próprias e a firmar parcerias com a iniciativa privada 
ou segmentos da sociedade civil organizada. A Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação não acolheu o parecer da assessoria jurídica e 
manifestou-se favoravelmente ao projeto. Acolhendo parecer técnico, a 
Comissão de Educação, Cultura e Desporto emitiu parecer prévio solicitando o 
envio da matéria para análise e manifestação da Secretaria Municipal de 
Educação e Secretaria Municipal de Defesa Social. Quorum para aprovação do 
parecer prévio: maioria simples.  
 
Institui no Município os Jogos Escolares ( PL nº 215/2017) - Os vereadores 
e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação ao projeto de lei nº 215/2017, de autoria do vereador 
Felipe Prochet (PSD), que institui no Município os Jogos Escolares. A proposta 



consiste na instituição em caráter permanente pelo Município dos Jogos 
Escolares, sob a coordenação da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), 
com o objetivo de promover o intercâmbio desportivo entre os jovens, integrar, 
promover e formar jovens atletas por meio do esporte escolar amador e 
despertar o interesse pelo ideal olímpico. Atendendo parecer da Assessoria 
Jurídica do Legislativo a Comissão de Justiça solicita que a matéria seja 
encaminhada para análise e manifestação da Fundação de Esportes de 
Londrina (FEL). Quorum: maioria simples. 
 
Novas regras para o licenciamento ambiental no Município ( PL 221/2017) 
- Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 221/2017, de autoria do 
Executivo Municipal, que altera as normas e institui taxas para o licenciamento 
ambiental no Município de Londrina. De acordo com a justificativa que 
acompanha o projeto de lei, a proposta tem como objetivo garantir agilidade e 
transparência ao Licenciamento Ambiental Municipal, adequando as normas 
locais às legislações estadual e federal. Acolhendo parecer da assessoria 
jurídica, a Comissão de Justiça sugere manifestação da Secretaria Municipal 
do Ambiente (SEMA) e do Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consemma), 
antes da emissão do parecer definitivo. Quorum: maioria simples.  
 
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. Quorum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria 
simples.  
 
Pavimentação de terreno região Norte da cidade (PI 219/2017) – O vereador 
Vilson Bittencourt (PSB) solicita informações da Prefeitura sobre a propriedade 
e a existência de projetos de infraestrutura (pavimentação asfáltica, galerias 
phuviais, iluminação) para terreno localizado nas proximidades dos jardins 
Santo André e Barcelona, na região Norte da cidade.  
 
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 
(PODEMOS) 

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  

 
EXPEDIENTE  
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da 
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA  
 
MESA EXECUTIVA 2017/2018 
Mario Takahashi (presidente); Ailton Nantes (vice-presidente), Filipe Barros 
(1º secretário); Eduardo Tominaga (2º secretário) e João Martins (3º 
secretário) 
 
Coordenação Ana Paula Rodrigues Pinto MTB 2277PR Redação Silvana Leão MTB 2502PR Fotografia 
Devanir Parra MTB 2155PR e Fernando Cremonez Fones (43) 3374-1326 e 3374-1327 


