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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (11): 
  
14h30 – Solenidade em alusão à lei municipal nº 12.527/2017, de autoria do 
vereador Ailton Nantes (PP), que instituiu o Programa de Orientação e de 
Prevenção de Acidentes Domésticos com Crianças, permitindo a realização 
destas atividades em Unidades Básicas de Saúde, Escolas, Centros Municipais 
de Educação Infantil e demais espaços em que são atendidas gestantes, mães 
e crianças. Foram convidados a participar da cerimônia desta tarde 
representantes do Corpo de Bombeiros e das secretarias municipais de 
Educação e de Saúde. A solenidade foi aprovada por meio do requerimento nº 
255/2018. 
  
PARECER PRÉVIO 
Proíbe a colocação de caçambas sem a devida sinalização (PL nº 
159/2018) – Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde o parecer prévio 
da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 159/2018, 
de iniciativa do vereador João Martins (PSL), que acrescenta inciso ao artigo 
199 do Código de Posturas do Município (lei nº 11.468/2011) para proibir a 
colocação de recipientes coletores de entulho (caçambas) próximo às esquinas 
ou logo após curvas acentuadas, sem a devida sinalização de advertência. De 
acordo com o autor, muitos acidentes têm sido registrados pela colocação de 
caçambas nestes locais sem a devida sinalização. O vereador lembra que, 
como prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a sinalização deverá ser 
vista à distância necessária e lida em tempo hábil para tomada de decisão por 
parte do motorista. Acolhendo parecer da assessoria jurídica a Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando a análise e 
manifestação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU). 
Quórum: maioria simples. 
  
PRAZO PARA EMENDAS 
Inclui o Dia dos Pioneiros no calendário de datas comemorativas da 
Câmara (PR nº 4) - O presidente em exercício da Câmara, vereador Ailton 
Nantes (PP), deverá anunciar o prazo de sete dias úteis para apresentação de 
emendas ao projeto de resolução nº 4/2018, de autoria da Mesa Executiva, que 
acrescenta inciso ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Londrina 
(Resolução nº 106/2014) para acrescentar o Dia dos Pioneiros – já 
comemorado pelo Município em 21 de agosto -  no calendário de datas  
festivas do Legislativo. Atualmente a Câmara já realiza cerimônias alusivas ao 
Dia Internacional da Mulher, em 8 de março; ao Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência, em 3 de dezembro; e ao Dia da Imigração Japonesa, em 18 
de junho. As comemorações são realizadas nas sessões ordinárias que 



coincidem com estas datas ou nas sessões imediatamente posteriores ou 
anteriores a elas. Os vereadores Ailton Nantes (PP), Filipe Barros (PSL), 
Eduardo Tominaga (DEM) e João Martins (PSL), que integram a Mesa 
Executiva, justificam que a comemoração ajudará a preservar o patrimônio 
público material, imaterial e histórico do município. Acolhendo pareceres 
técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, 
Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto.  
  
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Proíbe benefícios a entidades e pessoas físicas que tenham participado 
de invasões (PE nº 2/2017) – De autoria dos vereadores Filipe Barros (PSL), 
João Martins (PSL), Eduardo Tominaga (DEM), Ailton Nantes (PP), Jamil 
Janene (PP), Felipe Prochet (PSD) e do vereador afastado Mario Takahashi 
(PV), o projeto nº 2/2017 de emenda à Lei Orgânica do Município (LOM) 
propõe o acréscimo de dois parágrafos, numerados como 5º e 6º, ao artigo 80 
da LOM que vedam doações e concessões de uso de áreas e prédios públicos 
a entidades, Ongs, Oscips e movimentos que tenham participado de invasões 
em imóveis públicos. A proposta também proíbe as pessoas que tenham 
participado de invasões de serem incluídas na lista de espera da casa própria 
pelo Sistema Financeiro de Habitação e pela Companhia Municipal de 
Habitação de Londrina (Cohab-Ld). Atendendo a sugestão da Cohab, os 
autores apresentaram o substitutivo nº 1, que busca harmonizar a proposta à 
legislação que trata do assunto.  
  
As comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de Fiscalização e 
Acompanhamento de Doação de Bens Públicos solicitaram a manifestação, por 
meio de parecer prévio, do Conselho Municipal da Cidade (CMC), do Conselho 
Municipal de Habitação de Londrina (CMHL); da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e do Conselho Municipal dos Moradores de Rua. A 
Secretaria de Assistência Social, o CMHL e o CMC manifestaram-se 
contrariamente ao projeto. As comissões de Fiscalização e Acompanhamento 
de Doações de Bens Públicos e de Política Urbana e Meio Ambiente acolheram 
os pareceres técnicos e votaram contrariamente ao projeto, na forma do 
substitutivo, com voto em separado do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB). 
Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas. Quórum: 13 
votos. 
  
Garante vagas para irmãos na mesma escola (PL nº 94/2018) – De autoria 
do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB), o projeto garante vagas para 
irmãos na mesma unidade escolar da rede municipal de ensino, desde que a 
instituição ofereça turmas do nível educacional pretendido. De acordo com o 
autor, o objetivo é garantir a convivência entre irmãos, preservando assim os 
laços familiares e trazendo o sentimento de segurança para estas crianças, 
além de oferecer um referencial aos pais. A Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação emitiu parecer prévio solicitando a manifestação da Secretaria 
Municipal de Educação (SME) e Conselho Municipal de Educação (CMEL). A 
SME manifestou-se favoravelmente à matéria, solicitando alteração no texto 
para garantir as matrículas de irmãos na mesma instituição desde que existam 
“turmas e vagas” no nível educacional pretendido. O CMEL, por sua vez, 
informou que as matrículas já são feitas por meio de georreferenciamento, 



contemplando os grupos de irmãos. Acolhendo os pareceres técnicos, as 
comissões de Justiça, Legislação e Redação, de Defesa dos Direitos do 
Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude e de Educação, Cultura 
e Desporto emitiram pareceres favoráveis ao projeto. Vencido o prazo 
regimental, não houve apresentação de emendas. Quórum: 10 votos.  
  
Autoriza doação de terreno no Jardim Bandeirantes à Editora Camargo 
(PL nº 117/2018) – Iniciativa do Executivo, o projeto autoriza a doação de uma 
área de 299,98 metros quadrados, localizada no Jardim Bandeirantes (zona 
Oeste de Londrina), à empresa Editora Camargo, para permitir a expansão da 
empresa, que trabalha com criação, tratamento de imagem e diagramação de 
jornal. O terreno foi avaliado em maio deste ano por R$ 227 mil. A empresa já 
ocupa o imóvel, por meio de Concessão de Direito Real de Uso, por tempo 
indeterminado, tendo cumprido a fase de construção de 99,75 metros 
quadrados. Diante do desejo de ampliar as instalações em 40 metros 
quadrados e adquirir novos equipamentos, a empresa, proprietária da marca 
“Jornal União”, necessita da doação para pleitear financiamento junto aos 
órgãos financeiros. Inicialmente a editora se compromete a investir R$ 35 mil 
no projeto e gerar mais um emprego. Contrariando pareceres técnicos, as 
comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Política Urbana e Meio 
Ambiente manifestaram-se favoravelmente ao projeto, assim como a Comissão 
de Finanças e Orçamento. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas. Quórum:13 votos.  
  
Autoriza doação de lote na Vila da Fraternidade à Cohab-LD ( PL 118/2018) 
– Iniciativa do Executivo, o projeto autoriza a doação de uma área de 250 
metros quadrados, localizada na Vila da Fraternidade à Companhia de 
Habitação de Londrina (Cohab-LD). De acordo com justificativa que 
acompanha a proposta, após receber a posse do imóvel a Companhia 
Municipal deverá dar continuidade à solicitação dos herdeiros do munícipe 
Manoel de Souza Lima, que adquiriu a área da Prefeitura de Londrina, por meio 
de pagamento parcelado, conforme acordo de compra e venda assinado em 
julho de 1968. Ocupado há décadas, a finalidade do imóvel é moradia e foi 
avaliado em R$ 72.800,00 pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis 
e de Preços Públicos da Prefeitura de Londrina. O projeto recebeu pareceres 
favoráveis das comissões permanentes do Legislativo. Vencido o prazo 
regimental, não houve apresentação de emendas. Quórum:13 votos.  
  
Denomina Rua Euracy Eugenio Fertonani via pública do Jardim Verona 
(PL 137/2018) – Iniciativa do vereador Tio Douglas (PTB), o projeto denomina 
Rua Euracy Eugenio Fertonani a atual Rua Projetada 08 do Jardim Verona, na 
Gleba Jacutinga (Zona Norte do município), que se inicia na confluência com a 
Rua Projetada 12 (prolongamento da Rua Osmar Olívio Kleber) e termina na 
divisa com as áreas de terras do Lote nº 70 dessa mesma Gleba. A 
homenageada nasceu em Ourinhos (SP) no dia 15 de março de 1924, filha do 
português Joaquim Eugenio e da descendente de italianos Roza Petrucci. 
Chegou a Londrina com 10 anos de idade, em 1934, ano de fundação do 
município. Desde muito nova começou a trabalhar com a mãe, que tinha uma 
lavanderia na Rua Mato Grosso. As duas lavavam e passavam os ternos de 
linho puro dos ingleses fundadores da cidade. Casou-se com Pedro Fertonani, 



com quem teve quatro filhos: Maria Aparecida, Pedro, Luiz Antônio e Paulo. 
Todos moram ainda hoje em Londrina. Faleceu em 22 de março de 2013, aos 
89 anos. As comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, 
Cultura e Desporto manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quórum: 
maioria simples. 
  
ADMISSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO  
Na tarde desta quinta-feira os vereadores e vereadora decidem em discussão 
única se admitem a tramitação de projeto de lei de iniciativa do Executivo que 
institui a Zona Especial da Bacia do Ribeirão Jacutinga (ZERJ), na zona Norte, 
por meio de alterações na Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de 
Londrina (lei nº 12.236/2015) que permitirão novos usos e atividades industriais 
no local. 
  
De acordo com o artigo 29, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município (LOM), 
os projetos de lei referentes a Códigos, Estatutos, Planos e de Emenda à LOM 
devem ser encaminhados à Câmara Municipal de Londrina no mínimo 90 dias 
antes dos seus períodos de recesso, caso contrário somente serão admitidos 
para tramitação mediante a aprovação de 2/3 dos vereadores. A Câmara 
permanecerá em recesso no período de 21 de dezembro de 2018 a 31 de 
janeiro de 2019. Quorum: 13 votos.  
  
AGENDA 
Segunda-feira, 22 de outubro 
19 horas – A Comissão de Finanças e Orçamento coordena audiência pública 
para debater o projeto de lei nº 147/2018, de autoria do Executivo, com a 
proposta de Orçamento do Município para o ano de 2019. A audiência será 
realizada na sala de sessões do Legislativo, com transmissão online por meio 
do site www.pr.gov.br. 
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