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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (20):
16 horas – As pesquisadoras Rosemarie Elizabeth Schimidt Almeida e Natalia
Garcia Cid Deliberador foram convidadas a falar sobre o "Fevereiro Ouro Somos Todos Raros", instituído pela lei municipal nº 12.907/2019 como o mês
de conscientização sobre a luta de pessoas com doenças raras. O convite foi
feito por meio do requerimento nº 2/2020, de autoria do vereador Pastor
Gerson Araújo (PSDB).
DISCUSSÃO ÚNICA DO PARECER PRÉVIO
Proíbe propaganda sonora perto de hospitais, escolas e igrejas (PL nº
78/2019) – Os vereadores e a vereadora votam na tarde desta quinta o parecer
prévio das comissões de Política Urbana e Meio Ambiente, de Seguridade
Social e de Educação, Cultura e Desporto solicitando o envio do projeto de lei
nº 78/2019 para a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina
(CMTU). Apresentada pelo vereador Ailton Nantes (PP), a matéria proíbe a
emissão de ruídos sonoros fixos ou móveis, como meio de propaganda ou
publicidade, a menos de 200 metros lineares de hospitais, casas de saúde e
assemelhados, instituições de ensino e instituições religiosas em períodos de
aulas e celebrações. Acolhendo o parecer técnico, a Comissão de Justiça,
Legislação e Redação manifestou-se favoravelmente ao projeto. Quórum:
maioria simples.
REDAÇÃO FINAL
Autoriza a implantação de bueiros inteligentes (PL nº 67/2019) – De autoria dos
vereadores Felipe Prochet (PSD), Estevão da Zona Sul (PL) e Péricles
Deliberador (PSC), o PL prevê a implantação no município de dispositivos
chamados de “bueiros inteligentes”, como forma de prevenir e minimizar os
impactos causados pelas chuvas e evitar o acúmulo de resíduos. Trata-se de
uma caixa coletora instalada no interior dos bueiros, que agirá como uma
peneira por meio da grade existente, permitindo a passagem da água, retendo
o material sólido. Na justificativa, os autores lembram que as bocas de lobo e
bueiros tradicionais, além de causarem mau cheiro, criam um ambiente
propício para a proliferação de doenças, ratos e baratas, entre outras pragas.
Por meio de pareceres prévios, a Comissão de Justiça solicitou a análise e
manifestação da Secretaria Municipal de Ambiente (Sema), Conselho Municipal
do Meio Ambiente (Consemma), Secretaria Municipal de Obras e
Pavimentação (SMOP) e Secretaria Municipal de Governo. A Secretaria de
Obras defendeu que os dispositivos propostos representarão obstáculos
físicos, elevando os custos para a manutenção dos equipamentos de captação
de águas pluviais, o que os torna técnica e financeiramente inviáveis. O
Consemma disse ser favorável ao projeto, mas informou que uma resolução de

2009 do conselho já prevê a “boca de lobo ecológica”, medida até hoje não
cumprida. Também reforçou a necessidade de o projeto prever o responsável
pela implantação do mecanismo em áreas já consolidadas e em novos
loteamentos, além de trazer sanções pelo descumprimento da norma. As
comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Política Urbana e Meio
Ambiente manifestaram-se favoravelmente à tramitação do projeto, que foi
aprovado em segunda discussão em 13/02/2020. Quórum: maioria simples.
Denomina Praça José Vitorio Maranho área pública no Acquaville (PL nº
187/2019) – De autoria do vereador João Martins (PSL), o projeto denomina
Praça José Vitorio Maranho área pública para esse fim localizada no
loteamento Acquaville. O homenageado nasceu no interior de São Paulo, no
município de Ipaussu, em 31 de janeiro de 1964, graduando-se em Ciências
Contábeis e em Teologia. Em 1988, José Vitorio casou-se com Cleusa Nizolli
Maranho, com quem teve duas filhas: Maria Eugênia e Maria Angélica. Nos
anos 90, iniciou a vida pastoral, assumindo a Igreja O Brasil para Cristo na
cidade de Chavantes (São Paulo). Em 2008 recebeu o convite dos pastores
presidentes da obra para vir a Londrina. Por aqui iniciou seu trabalho na Igreja
O Brasil para Cristo do Jardim Piza. Começou na liderança dos jovens e
desenvolveu vários projetos missionários. Assumiu o cargo de líder de
Comissão de Ética das Igrejas O Brasil para Cristo do Estado do Paraná,
desenvolveu cursos de Teologia para pastores e membros, escreveu o livro
“Introdução ao culto cristão”, realizou diversos casamentos, fez atendimentos
em hospitais e gerenciou a Rádio Gospel. Faleceu em 16 de março de 2018.
Quórum: maioria simples.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Permite a regularização dos alvarás de licença de entidades religiosas (PL
nº 140/2019) – De autoria do Executivo, permite a regularização de entidades
religiosas para fins de expedição de Alvará de Licença de Localização e
Funcionamento. Na justificativa, o autor informa que igrejas que funcionam há
muitos anos em Londrina não conseguem retirar o alvará em decorrência de
condicionantes impostas pelo Plano Diretor Participativo aprovado em 2015, e
que portanto funcionam irregularmente. Antes de remeter a matéria para
análise das comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Política Urbana
e Meio Ambiente o presidente da Câmara, vereador Ailton Nantes (PP),
solicitou a manifestação do Conselho Municipal de Cidade (CMC) e do Instituto
de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul). O Ippul não se opôs à
tramitação do projeto, mas lembrou que, se forem constatados problemas no
sistema viário pela geração de tráfego, poderá ser solicitado Estudo de Impacto
de Vizinhança (EIV) e que a renovação do Alvará de Funcionamento ficará
condicionada às adequações ali previstas. Já o CMC apontou que o tema
precisa de fundamentos que contemplem não só os objetivos religiosos das
entidades, mas também a ordenação da cidade. Uma audiência pública foi
realizada no dia 02/12/2019 para ouvir a população sobre o projeto. A
Comissão de Justiça, Legislação e Redação não corroborou o parecer da
assessoria jurídica e manifestou-se favoravelmente ao projeto. Conforme o
parecer da assessoria jurídica, o projeto deveria ser modificado para prever
que a regularização ocorra apenas no caso das igrejas que se instalaram em
imóveis irregulares antes da aprovação da atual Lei de Uso e Ocupação do

Solo (lei nº 12.236/2015). A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente
corroborou em partes o parecer da assessoria técnica e manifestou-se
favoravelmente ao projeto. Quórum: 10 votos.
DISCUSSÃO ÚNICA DE 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. Quórum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria
simples.
Roçagem (PI nº 15/2020) – O vereador Vilson Bittencourt (PSB) requer ao
prefeito do Município que encaminhe informações sobre os serviços de
roçagem nos terrenos localizados na Rua Gago Coutinho, no Jardim Caravelle.
Erradicação de árvores (PI nº 16/2020) – O vereador Vilson Bittencourt (PSB)
solicita ao prefeito que encaminhe informações sobre a erradicação de duas
árvores de médio porte situadas no passeio da calçada da Rua Gago Coutinho,
no Jardim Caravelle.

INDICAÇÕES
Previstas no Regimento Interno, as Indicações, apresentadas por escrito e
submetidas à aprovação plenária, têm a função de sugerir projetos de lei ao
Poder Executivo Municipal sobre matérias de exclusiva competência deste, ou
a realização de ato administrativo ou de gestão aos órgãos públicos em nível
estadual ou federal, da Administração direta, indireta, autárquica e fundacional.
Os vereadores e vereadora deliberam nesta tarde, em discussão única, a
sugestão do vereador Roberto Fú (PDT) para que o superintendente regional
do Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná realize estudos visando
melhorias na iluminação pública, substituição das laterais por alambrado,
serviços de pintura e limpeza geral na passarela situada na Avenida Guilherme
de Almeida, no encontro com a PR-445, entre o Jardim Tarobá e o Parque
Ouro Branco. Quorum: maioria simples.
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