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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (12): 
 
17 horas – O diretor do Instituto Roberto Miranda, Márcio Rafael da Silva, 
participa da sessão desta tarde, por iniciativa do vereador Felipe Prochet 
(PSD), para falar sobre o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, 
celebrado em 13 de dezembro. O convite foi feito por meio do requerimento nº 
301/2017. 
 
PRAZO PARA EMENDAS  
Altera regras para propostas de mudança de zoneamento (PL nº 208/2017) 
- O presidente da Câmara, vereador Mario Takahashi (PV), deverá anunciar o 
prazo de sete dias úteis para apresentação de emendas ao projeto de lei nº 
208/2017, de autoria do vereador Filipe Barros (PRB), que acrescenta artigo à 
Lei de Uso e Ocupação do Solo (lei nº 12.236/2015), determinando que os 
projetos de lei de alteração e/ou mudança de zoneamento somente poderão 
ser propostos por no mínimo um terço dos vereadores ou pelo prefeito. Em 
caso contrário, a Mesa Executiva deixará de recebê-los. O autor justifica que o 
quórum elevado para apresentação e aprovação de projetos de lei dá 
segurança jurídica às importantes decisões tomadas pelo poder público e 
garante à sociedade o respeito à soberania da vontade popular. Em 
atendimento ao artigo 219 do Regimento Interno da Câmara, o projeto tramita 
em regime especial. A Comissão de Justiça acolheu parecer da assessoria 
jurídica e emitiu parecer prévio solicitando o envio da matéria para análise e 
manifestação do Conselho Municipal da Cidade (CMC) e para o Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul), que concordam com a 
iniciativa. Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça 
manifestou-se favoravelmente ao projeto. 
 
REDAÇÃO FINAL 
Autoriza a doação de área ao Centro de Ensino Superior de Maringá – 
Cesumar (PL nº 132/2017) – De autoria do Executivo, o projeto propõe a 
doação de área de 16.195,05 metros quadrados na Vila Santa Terezinha (zona 
Leste) ao Centro de Ensino Superior de Maringá (Cesumar), com o objetivo de 
permitir a ampliação do campus desta instituição. A área foi avaliada em R$ 5 
milhões pela Comissão Permanente de Avaliação de Bens da Prefeitura de 
Londrina. De acordo com o projeto aprovado, a instituição deverá, como 
contrapartida, desenvolver projetos de interesse público junto às secretarias 
municipais de Educação, de Assistência Social, e de Cultura e/ou Fundação de 
Esportes de Londrina; realizar obras de infraestrutura e recuperação da malha 



asfáltica do município no valor de R$ 3.100.000,00; e promover a recuperação 
ambiental do fundo de vale da região. O projeto define ainda diretrizes 
urbanísticas para implantação do novo empreendimento e altera o zoneamento 
de lotes naquela região da cidade. A matéria foi aprovada em regime de 
urgência. Quorum: maioria simples. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Novas regras para o licenciamento ambiental no Município ( PL 221/2017) 
– De autoria do Executivo, o projeto altera as normas e institui as 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 regras locais às legislações estadual e federal. Acolhendo 
parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça solicitou a manifestação, 
por meio de parecer prévio, da Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA) e do 
Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consemma). A SEMA manifestou-se 
favoravelmente à proposta. Da mesma forma, o Consemma informou que 
concorda com as mudanças, mas sugere que a nomenclatura da “taxa de 
emissão” prevista no anexo único seja alterada para “taxa de requerimento” e 
passe a ser cobrada também uma taxa para análise de processo de vistoria. 
Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e 
Redação; de Finanças e Orçamento e de Política Urbana e Meio Ambiente 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: 10 votos favoráveis.  
 
RECURSO AO PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA  
Cede área de praças para implantação de reservatório da Sanepar (PL nº 
224/2017) - Os vereadores deverão avaliar nesta tarde recurso apresentado ao 
plenário pelo Executivo em razão do parecer contrário da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação ao projeto de lei nº 224/2017, que desafeta uma área de 
5.710,31 metros quadrados na Gleba Simon Frazer (zona Leste) e a cede em 
concessão de direito real de uso à Companhia de Saneamento do Paraná 
(Sanepar) para ampliação do sistema de abastecimento de água do município, 
por meio da implantação do Reservatório Leste. De acordo com o projeto o 
imóvel a ser cedido é resultante da anexação de três áreas de praça 
localizadas na Chácara Gralha Azul, Jardim Fujiwara e Jardim Santa Alice, na 
zona Leste da cidade. A junção destas áreas resultou em um lote de 10.260,96 
metros quadrados, que foi subdividido em dois. Um deles é o que se pretende 
ceder à Sanepar. 
 
Em seu voto, a Comissão de Justiça acolheu parecer da assessoria jurídica, 
que concluiu pela ilegalidade e inconstitucionalidade do projeto, à medida em 
que modifica a destinação das referidas áreas, estabelecida no projeto de 
loteamento. No recurso apresentado para análise dos vereadores, o Executivo 
ressalta a importância da matéria para o interesse público, tanto no que diz 
respeito às normas urbanísticas e ambientais, quanto ao incremento das 
políticas de saúde pública, por meio da implementação de novas instalações de 
saneamento básico na cidade. Em nova análise a assessoria jurídica reiterou 
seu parecer contrário e destacou que encontra-se em tramitação o projeto de 
lei nº 21/2015 – retirado de pauta por tempo indeterminado – que desafeta a 
área localizada no loteamento Chácara Gralha Azul para a construção de uma 



Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Este projeto recebeu parecer contrário 
da 20ª Promotoria de Justiça, por tratar-se de área destinada a praça. Quorum: 
13 votos favoráveis. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECERES  
Institui na rede municipal de ensino o Programa Aluno Nota 10 (PL nº 
219/2017) – Os vereadores e vereadora votam nesta tarde pedido de 
prorrogação de prazo solicitado pelo Conselho Municipal de Educação (CMEL) 
para análise do projeto de lei nº 219/2017, de autoria do vereador Pastor 
Gerson Araújo (PSDB), que institui na rede municipal de ensino o Programa 
Aluno Nota 10. A proposta tem como finalidade premiar os melhores alunos ao 
final de cada ano letivo, criando o Prêmio de Incentivo ao Bom Aluno. De 
acordo com o projeto, poderão ser premiados até dois alunos por escola, que 
receberão a homenagem durante solenidade na Câmara Municipal, no 
encerramento do ano letivo.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não acolheu o parecer jurídico e 
votou favoravelmente à tramitação do projeto. A Comissão de Educação, por 
sua vez, acolheu o parecer técnico e emitiu parecer prévio, encaminhando a 
matéria para análise e manifestação da Secretaria Municipal de Educação e do 
Conselho Municipal de Educação. A Secretaria Municipal de Educação 
informou que a proposta já está contemplada em ações pedagógicas, projetos 
e parcerias já existentes. O CMEL pede prorrogação de prazo por mais 20 dias. 
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.  
 
Propriedade de imóvel localizado no Conjunto Cafezal 1 (PI nº 270/2017) – 
O vereador Ailton Nantes (PP) questiona se imóvel localizado na rua Ananias 
Fonseca da Silva, no conjunto Cafezal I (zona Sul), é de propriedade do 
Município. Em caso negativo, deseja saber quem é o dono e se há projeto para 
o imóvel. 
 
AGENDA  
Segunda-feira, 18/12 
14 horas – Solenidade de lançamento do Sistema de Gestão de Qualidade do 
Legislativo Municipal, de acordo com as regras da NBR ISO 9001:2015. O 
evento será realizado na sala de sessões com transmissão online por meio do 
site www.cml.pr.gov.br.  
 
Terça-feira, 19/12 
14h30 – Solenidade de Diplomação dos Vereadores Mirins e Suplentes eleitos 
para a 1ª Legislatura da Escola do Legislativo. O evento será realizado na sala 
de sessões da Câmara de Vereadores com transmissão online por meio do site 
www.cml.pr.gov.br.  



 
FALE COM OS VEREADORES E VEREADORA  
 
Ailton Nantes (PP) 3374-1380 ailtonnantes@cml.pr.gov.br 

Amauri Cardoso (PSDB) 3374-1378 amauricardoso@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  

José Roque Neto (PR) 3374-1385 joseroqueneto@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 DP Torrecillas Fotojornalismo  Fones (43) 3374-1326 e 3374-1327 

 


