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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (5): 
 
14h30 – A convite do vereador Felipe Prochet (PSD) participam da sessão 
desta tarde o presidente do Londrina Esporte Clube, Claudio Canuto e o vice-
presidente, Getúlio Castilho.  
 
VETO INTEGRAL 
Denomina rua Chojum Kotinda via localizada na zona Norte (PL nº 
257/2017) – Os vereadores e vereadora deverão analisar nesta tarde o veto 
integral do prefeito Marcelo Belinati (PP) ao projeto nº 257/2017, de autoria do 
vereador Guilherme Belinati (PP). O texto aprovado denomina rua Chojum 
Kotinda via pública que se inicia na confluência com a rua Bento Amaral 
Monteiro e termina na confluência com a rua Domingos Cantagalli, no 
Loteamento Strass, localizado na zona Norte de Londrina. O homenageado 
nasceu em 1921, em Promissão (SP) e morou em Londrina por 67 anos, 
participando intensamente das atividades da Associação Cultural e Recreativa 
Okinawa de Londrina (Acrol). Faleceu em 27 de fevereiro de 2011, aos 89 
anos. O prefeito vetou integralmente o projeto por haver equívoco em relação à 
matrícula da rua informada no projeto. A Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação acolheu o parecer jurídico e votou pela manutenção do veto. Quorum: 
10 votos. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Abre Crédito Especial na Secretaria de Fazenda para prêmios do IPTU (PL 
nº 8/2018) – De autoria do Executivo, o projeto autoriza a abertura de Crédito 
Adicional Especial na Secretaria de Fazenda, no valor de até R$ 500 mil, para 
custear despesas com premiações aos contribuintes sorteados pelo pagamento 
regular do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), conforme previsto na lei 
nº 12.610/2017. Para a abertura do crédito, a matéria propõe a anulação 
parcial de recursos na mesma dotação (Manutenção das Despesas de Custeio 
– Atividades da Secretaria de Fazenda, de Tributos e de Arrecadação), não 
implicando em ampliação das despesas aprovadas na Lei Orçamentária 
vigente. Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e 
Redação e de Finanças e Orçamento votaram favoravelmente ao projeto. 
Quorum: 10 votos. 
 
Abre Crédito Suplementar para incentivo ao esporte (PL nº 9/2018) – De 
autoria do Executivo, o projeto autoriza a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no valor de até R$ 3,9 milhões para o Fundo Especial de 



Incentivo a Projetos Esportivos. Na verdade, a proposta tem o objetivo de 
adequar a classificação da despesa do Programa de Incentivo ao Esporte 
Comunitário, constante na Lei Orçamentária Anual (LOA), anulando o elemento 
Subvenções Sociais e acrescentando o mesmo montante no elemento 
Contribuições. Na justificativa do projeto o Executivo esclarece que no 
processo de aprovação do projeto da LOA foi apresentada emenda que 
acrescentou o montante equivocadamente nas Subvenções Sociais. De acordo 
com análise da Comissão de Finanças e Orçamento, a alteração está 
amparada pela legislação vigente e não ampliará as despesas do Município. A 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação, a exemplo da Comissão de 
Finanças, votou favoravelmente à matéria. Quorum: 10 votos. 
 
Denomina Jovenil João Mendes via pública no Jardim Verona (PL nº 
11/2018) – Iniciativa do vereador Felipe Prochet (PSD), o projeto denomina 
Jovenil João Mendes a atual Rua Projetada 04, no Jardim Verona (zona Norte). 
A via tem início na confluência com a Rua Projetada 3 e termina na divisa com 
as áreas de terras do Lote nº 70 da Gleba Jacutinga. O homenageado nasceu 
em 1937 no município de Tubarão (SC) e ainda criança veio com a família para 
Londrina. No ano de 1965 começou a trabalhar na Prefeitura de Londrina, no 
setor de conservação de estradas. Ali tornou-se operador de máquinas e foi 
responsável por abrir ruas e concretizar os projetos de diversos bairros e 
serviços da cidade. Jovenil faleceu em outubro de 2008, aos 71 anos de idade. 
As comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, Cultura e 
Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria 
simples. 
 
Denomina Seizo Tazima via pública no Jardim Verona (PL nº 14/2018) – 
Iniciativa do vereador Felipe Prochet (PSD), o projeto denomina Seizo Tazima 
a atual Rua Projetada 11, no Jardim Verona (zona Norte), que se inicia na 
confluência com a Rua Projetada 12 e termina na divisa com as áreas de terras 
do Lote nº 70 da Gleba Jacutinga. Seizo Tazima nasceu no ano de 1921, em 
Guma-ken, no Japão. Em virtude da 2ª Guerra Mundial sua família imigrou para 
o Brasil, partindo do Porto de Kobe em janeiro de 1938, chegando ao Porto de 
Santos dois meses depois. Inicialmente a família se instalou em Ribeirão Preto 
(SP). Seizo casou-se com Nobuco Hassuda em 1952, com quem teve quatro 
filhos. Em 1962 a família mudou-se para Londrina, atraído pelo 
desenvolvimento da economia cafeeira. Aqui montou inicialmente uma quitanda 
e depois um bar na rua Guaporé (área central), onde trabalhou até o fim da 
vida. Fã e praticante de diversas modalidades esportivas, destacou-se como 
jogador e treinador de beisebol nas décadas de 60, 70 e 80. Faleceu em 1984, 
aos 62 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 Zilda Mazzeo via pública no Jardim Verona (PL nº 19/2018) – 
Iniciativa do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB), o projeto denomina Zilda 
Mazzeo a atual Rua Projetada 10 no Jardim Verona (zona Norte). Trata-se de 
via que se inicia na confluência da Rua Projetada 12 e termina na divisa com 
as áreas de terras do Lote nº 70 da Gleba Jacutinga. A homenageada iniciou 
carreira no serviço público municipal em março de 1975 e tornou-se importante 



liderança feminina do sindicalismo. Foi diretora estadual da União Geral dos 
Trabalhadores no Paraná (UGT Paraná), diretora da Secretaria da Mulher da 
UGT Norte e diretora de Ação Social do Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Londrina. Faleceu em janeiro de 2010, aos 56 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. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECER 
Proíbe atividades pedagógicas envolvendo o conceito de ideologia de 
gênero nas escolas (PE nº 3/2017) - Os vereadores e vereadora votam nesta 
tarde pedido de prorrogação de prazo solicitado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) para análise do projeto de 
emenda à Lei Orgânica nº 3/2017, de autoria dos vereadores Filipe Barros 
(PRB), Junior Santos Rosa (PSD), Ailton Nantes (PP), João Martins (PSL), 
José Roque Neto (PR), Vilson Bittencourt (PSB) e Felipe Prochet (PSD). A 
proposta acrescenta o artigo 165-A à Lei Orgânica do Município, na parte do 
capítulo III que trata da Educação, para proibir na rede municipal de ensino 
atividades pedagógicas que visem reproduzir o conceito de ideologia de gênero 
adotado no documento denominado Princípios de Yogyakarta (assim chamado 
por fazer referência à cidade da Indonésia onde este documento foi discutido e 
aprovado, no ano de 2006).  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não acolheu o parecer da 
assessoria jurídica e votou favoravelmente à tramitação do projeto, com voto 
em separado do vereador Amauri Cardoso (PSDB). As comissões de 
Educação, Cultura e Desporto; de Defesa dos Direitos do Nascituro, da 
Criança, do Adolescente e da Juventude; e de Direitos Humanos e Defesa da 
Cidadania emitiram pareceres prévios solicitando a análise e manifestação do 
Conselho Municipal de Educação de Londrina (CMEL); Secretaria Municipal de 
Educação; do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
do Conselho Municipal de Políticas para a Juventude e do Centro de Direitos 
Humanos de Londrina.  
 
O CMEL e a Secretaria Municipal de Educação posicionaram-se 
contrariamente ao projeto. O CMDCA solicita prorrogação de prazo até o dia 30 
de abril para manifestar-se sobre a proposta. Quorum: 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. Quorum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria 
simples.  
 
Faixas de pedestres em Unidades Básicas de Saúde (PI nº 59/2018) – O 
vereador Ailton Nantes (PP) solicita informações sobre a existência de faixas 
de pedestres, elevadas ou não, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do 
município e qual a previsão de realização deste tipo de sinalização nas 
unidades que não as possui. 



 
Propriedade de imóvel na zona Leste (PI nº 60/2018) – O vereador Estevão 
da Zona Sul (sem partido) deseja saber se o imóvel localizado no número 633 
da rua Mario Bonalume, no Jardim Antares (zona Leste) pertence ao Município 
e se existe projeto para sua utilização.  
 
Denúncias de maus tratos a animais (PI nº 61/2018) – A vereadora Daniele 
Ziober (sem partido) questiona quantas denúncias de maus tratos contra 
animais foram verificadas pela Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) em 
2017 e 2018; quantas destas denúncias geraram notificações e autuações e 
qual a destinação dos valores arrecadados.  
 
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 (sem 
partido) 

3374-1372 danieleziober@cml.pr.gov.br 

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

Estevão da Zona Sul (sem 
partido) 

3374-1371 estevaodazonasul@cml.pr.gov.br 

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

Filipe Barros(sem partido) 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  

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

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

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

Tio Douglas (PTB) 3374-1380 tiodouglas@cml.pr.gov.br 

Valdir dos Metalúrgicos 
(Solidariedade)         

33-741382 valdirdosmetalurgicos@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 2018 
Ailton Nantes (presidente em exercício), 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 

 
 


