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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (14): 
 
17 horas – O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, participa da 
sessão desta tarde para apresentar o balanço da gestão frente à Secretaria de 
Saúde de Londrina. O convite foi feito pelo vereador Ailton Nantes (PP) por 
meio do requerimento nº 15/2019. 
 
PARECER PRÉVIO 
Permite a poda ornamental para determinadas espécies (PL 143/2018) - Os 
vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da Comissão de 
Política Urbana e Meio Ambiente ao projeto de lei nº 143/2018, que altera a 
redação do artigo 52 do Plano Diretor de Arborização do Município (lei nº 
11.996/2013) para permitir a poda de topiaria (poda ornamental), desde que 
mediante autorização da Secretaria Municipal do Ambiente. A proposta 
também prevê que a técnica poderá ser utilizada apenas nas espécies que 
aceitam este tipo de poda e que um laudo técnico ateste que a planta não será 
prejudicada. O autor argumenta, na justificativa do projeto, que é bastante 
significativo o número de autuações recebidas por munícipes que 
desconhecem a proibição deste tipo de poda pela atual legislação e estão 
sendo penalizados. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu 
parecer prévio solicitando parecer da Secretaria Municipal do Ambiente 
(Sema), que manifestou-se contrariamente à iniciativa. Entre outros 
argumentos, a Sema informa que este tipo de poda não permite que a árvore 
desenvolva sua função na arborização urbana, sendo indicada apenas para 
ornamentação de jardins. A Comissão de Justiça não acolheu o parecer 
jurídico e manifestou-se favoravelmente à tramitação do projeto. 
 
A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente solicita por meio de parecer 
prévio a manifestação do Departamento de Biologia Animal e Vegetal do 
Centro de Ciências Biológicas (CCB) da Universidade Estadual de Londrina 
(UEL); do Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consemma); do Clube de 
Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL); e Núcleos de Arquitetura e 
Urbanismo das seguintes instituições de ensino: UEL, Unopar, Unifil e 
Pitágoras. Quórum: maioria simples. 
 
PRAZO PARA EMENDAS 
Faz adequações na função de Serviço de Medicina Veterinária em 
Vigilância Sanitária no Município (PL nº 184/2018) - O presidente da 
Câmara, vereador Ailton Nantes (PP), deverá anunciar o prazo de sete dias 
úteis para apresentação de emendas ao projeto de lei nº 184/2018, de autoria 
do Executivo, que transforma o cargo de Promotor de Saúde Pública, na 
função de Serviço de Medicina Veterinária em Vigilância Sanitária (código 



PSPB04), no cargo de Promotor de Saúde Pública – Transitório, na função de 
Serviço de Medicina Veterinária em Vigilância Sanitária – Suplementar (código 
PSPTRB02). De acordo com a proposta, os cargos transitórios serão extintos à 
medida que vagarem. O projeto ainda extingue o cargo de Promotor de  
Saúde Pública, na função de Serviço de Medicina Veterinária (código 
PSPAMEV) e cria o cargo de Promotor de Saúde Pública, na função de 
Medicina Veterinária Geral (PSPUMEV).  
 
As mudanças são necessárias, de acordo com justificativa do Executivo, para 
atender Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde referente ao Serviço de 
Inspeção Municipal (SIM), que orienta atividades definidas em vigilância 
sanitária para produtos de origem animal, direcionando as atribuições às áreas 
de Saúde e de Agricultura. De acordo com os cálculos de impacto 
orçamentário-financeiro apresentados, deverão ser feitas cinco nomeações a 
partir de junho de 2019 e cinco nomeações em 2020.  
 
Acolhendo parecer da assessoria jurídica a Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação votou favoravelmente à tramitação do projeto. Da mesma forma, as 
comissões de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização; de Seguridade 
Social e de Finanças e Orçamento acolheram pareceres técnicos e emitiram 
voto favorável à matéria.  
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Institui Testes de Triagem do Autismo nas UBS (PL 133/2018) – Iniciativa 
do vereador Jairo Tamura (PR), o projeto institui a aplicação de Testes de 
Triagem do Autismo em todas as crianças que forem atendidas nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) de Londrina, por meio do instrumento de avaliação do 
desenvolvimento infantil conhecido como Modified Checklist for Autism in 
Toddlers (M-Chat). O mecanismo é aplicável em crianças entre 18 e 36 meses. 
Na justificativa do projeto, o autor afirma que a detecção nos primeiros anos de 
vida dos sinais de risco para transtornos do espectro autista traz ganhos 
consideráveis para o desenvolvimento da criança, desde que a descoberta seja 
seguida de acompanhamento adequado. O M-Chat consiste num questionário 
com 23 questões sobre o comportamento da criança que deve ser preenchido 
pelos pais, não envolvendo laboratórios nem custos adicionais.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando 
a manifestação da Autarquia Municipal de Saúde e do Conselho Municipal de 
Saúde de Londrina. Após receber os pareceres das duas instituições, a 
Comissão de Justiça votou favoravelmente ao projeto com a emenda nº 1, que 
suprime do texto artigo que prevê a possibilidade de o Município firmar 
convênios e termos de cooperação, uma vez que o Executivo não precisa de 
autorização legislativa para isso. Corroborando o parecer da assessoria 
técnica, a Comissão de Seguridade Social também manifestou-se 
favoravelmente à matéria com a Emenda nº1. Quórum: 10 votos. 
 
Declara de utilidade pública a Associação São Miguel Arcanjo (PL 
155/2018) – De autoria do vereador Vilson Bittencourt (PSB), o projeto declara 
de utilidade pública a Associação São Miguel Arcanjo (Asmig), localizada no 
Jardim Santa Rita I. Conforme o Estatuto Social da associação, uma de suas 



finalidades é o desenvolvimento de trabalho educativo e formativo visando 
instrução, adequação e formação, em benefício do ser humano, da família e da 
comunidade. As comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, 
Cultura e Desporto corroboraram os pareceres técnicos e manifestaram-se 
favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas. Quórum: maioria simples. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Institui o Fórum Municipal de Educação em Londrina (PL 40/2018) – 
Iniciativa do vereador Amauri Cardoso (PSDB), o projeto institui o Fórum 
Municipal de Educação de Londrina (FMEL), em caráter permanente, com a 
finalidade de revisar, acompanhar e avaliar o Plano Municipal de Educação – 
lei que estabelece metas, diretrizes e estratégias para a educação por uma 
década. O FMEL também promoverá as articulações necessárias com os 
correspondentes fóruns de educação do Estado e da União, bem como 
promoverá debates sobre as políticas públicas da educação básica e superior 
em Londrina. A proposta prevê que o FMEL terá 37 membros titulares, além 
dos suplentes, entre representantes das secretarias municipal e estadual de 
Educação, de conselhos, de professores e diretores de escolas públicas e 
privadas, entidades sindicais, estudantes, pais, movimentos sociais, do 
Ministério Público e do Judiciário. A indicação dos membros se dará após 
escolha em assembleia realizada pelas categorias representativas e a 
participação no Fórum não será remunerada.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando 
a manifestação de diversos órgãos e instituições ligados à área de educação, 
que apresentaram algumas sugestões de mudança na composição do FMEL, 
entre elas a diminuição do número de representantes de movimentos sociais. 
As sugestões foram acatadas por meio do substitutivo nº 1, com a emenda nº 
1, apresentados pelo autor da matéria. As comissões de Justiça, Legislação e 
Redação e de Educação, Cultura e Desporto corroboraram os pareceres das 
assessorias técnicas e emitiriam voto favorável ao Substitutivo nº 1 com a 
Emenda nº 1. Quórum: 10 votos. 
 
DISCUSSÃO ÚNICA 
Denomina Antonio Faneco via pública do Jardim Buriti (PL 189/2018) – 
Iniciativa do vereador Roberto Fu (PDT), o projeto denomina Antonio Faneco a 
atual Rua “11” do loteamento Jardim Buriti, na zona Sul do município. O 
homenageado nasceu em 22 de fevereiro de 1935, no município de 
Sertanópolis (Norte Central do Paraná), e chegou em Londrina com a família 
em 1940. Por aqui trabalhou em uma farmácia na Rua Sergipe e na Casa 
Santiago de Pneus, na esquina das ruas Benjamin Constant com a 
Pernambuco. Também foi gerente por 36 anos na Empresa Ivahy de 
Transporte Ltda, na qual se aposentou. Exerceu ainda a função de relações 
públicas nas empresas Guaíra e Interpress, e foi proprietário de um 
estacionamento de veículos na Rua Pará, nº 601. Era casado com Maria 
Josepha Bárrios Faneco, com quem teve três filhos. Faleceu em 31 de outubro 
de 2015, aos 80 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. Quórum: maioria 
simples. 
 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Os Pedidos de Informação 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.  
 
Autorização para alojamento de atletas em estádios (PI nº 10/2019) – O 
vereador Amauri Cardoso (PSDB) deseja saber se o Estádio Vitorino 
Gonçalves Dias (área central) e o estádio da Vila Santa Terezinha, na zona 
Leste, têm autorização para alojamento de atletas de base e se a situação 
destes locais, além de outros que são utilizados como alojamento, é regular.  
 
Imóveis não utilizados na zona Norte (PI nº 11/2019) – O vereador Estevão 
da Zona Sul (sem partido) solicita informações sobre imóveis edificados, de 
propriedade do Município, localizados na região Norte e que não estejam 
sendo utilizados. 
 
Capela mortuária na Zona Sul (PI nº 12/2019) – O vereador Estevão da Zona 
Sul (sem partido) questiona se existe projeto de construção de capela 
mortuária no terreno do antigo Serviço de Pavimentação de Londrina (Pavilon), 
localizado na Avenida Guilherme de Almeida, na zona Sul. Em caso positivo, 
qual a previsão de execução. 
 
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 (PP) 3374-1372 danieleziober@cml.pr.gov.br 

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

Emanoel Gomes (PRB) 3374-1374 emanoelgomes@cml.pr.gov.br      

Estevão da Zona Sul (sem 
partido) 

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

Felipe Prochet (PSD) 3374-1384 felipeprochet@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 2019/2020 
Ailton Nantes (presidente), Eduardo Tominaga (vice-presidente), Felipe 
Prochet (1º secretário), Daniele Ziober (2ª secretária) e Amauri Cardoso (3º 
secretário). 
 
Coordenação Ana Paula Rodrigues Pinto MTB 2277PR Redação Silvana Leão MTB 2502PR e Marcela 
Campos MTB 6229PR Fotografia DP Torrecillas Fotojornalismo  Fones (43) 3374-1326 e 3374-1327 


