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Confira os destaques da sessão ordinária virtual desta quinta-feira (23) 
 
SEGUNDA 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. O Executivo apresentou a emenda nº 1, estendendo 
a regularização outros espaços das igrejas destinados às atividades sociais, 
como a casa pastoral, salão social, educacional e paroquial e demais 
instalações utilizadas para fins análogos. Contudo, a emenda foi retirada de 
pauta definitivamente a pedido do autor. Quórum: 10 votos 
 
DISCUSSÃO ÚNICA  
Denomina rua Luiz Victor Val Myszkowski a atual rua 2 do loteamento 
Golden Park II (PL 209/2020)  
Proposto pelo vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB), o projeto de lei presta 
homenagem a Luiz Victor Val Myszkowski, nascido em Ponta Grossa, em 20 
de novembro de 1948, filho de Maria Dirce Val e Estanislau Victor Myszkowski. 
Neto de pioneiros de Londrina, cursou Educação Física na 1ª turma da 



Universidade Estadual de Londrina (UEL) e também Direito na mesma 
instituição. Foi escrivão, delegado de polícia e perito criminal. Do primeiro 
casamento teve duas filhas, Marcella e Marianna, e o neto Nicolas. Em 2003 
conheceu Liliane Shimizu, com quem se casou e viveu até o falecimento, em 
25 de fevereiro de 2019, em decorrência de um câncer diagnosticado quatro 
anos antes. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu voto 
favorável à tramitação do projeto de lei, corroborando o parecer da assessoria 
jurídica. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto acatou o parecer da 
consultoria legislativa e emitiu voto favorável. Quórum: maioria simples.  
 
DISCUSSÃO ÚNICA  
Denomina rua Lauro Sodré da Veiga a rua 6 do loteamento Vida Nova 
Londrina (PL 209/2020)  
De autoria do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB), o projeto de lei rende 
homenagem a Lauro Sodré da Veiga, que se mudou para Londrina em abril de 
1949, fixando residência na rua Belo Horizonte. Pai de nove filhos, trabalhou 
como representante comercial e empresário. Na década de 1950, montou a 
empresa Soreal, representante da Vemag do Brasil. Seu último 
empreendimento foi uma fábrica de doces na Vila Nova. O projeto recebeu 
pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Legislação e Redação e 
Cultura, Educação e Desporto. Quórum: maioria simples. 
 
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.   
 
Solicita patrulhamento na zona leste (PI nº 783/2020) Os vereadores e 
vereadora deliberam nesta tarde, em discussão única, a sugestão do vereador 
Péricles Deliberador (PSC), que solicita policiamento, com intensificação de 
rondas e abordagens, nos jardins Castelo e Oriente e nas Vilas Yara e Santa 
Terezinha, todos na zona leste de Londrina. De acordo com o parlamentar, o 
trabalho é necessário devido a crimes praticados na região. Quórum: maioria 
simples. 
 
ASSISTA À SESSÃO AO VIVO 
A sessão ordinária virtual será transmitida, ao vivo, pelo site www.cml.pr.gov.br, 
pelo facebook.com/camaralondrina e pelo 
youtube.com/camaramunicipaldelondrina.  
 
Acompanhe as informações da Câmara de Londrina também pelo 
instagram.com/camara_londrina e pelo WhatsApp. Neste caso, basta enviar 
uma mensagem para (43) 99997-1300, com o número dos seguintes temas 
que deseja receber: 
1. Ações da Câmara frente à crise da covid-19; 
2. Audiências Públicas; 
3. Câmara Mirim e Programa Escola na Câmara; 
4. Datas comemorativas; 



5. Seminários, palestras e outros eventos; 
6. Todas as opções acima. 

FALE COM OS VEREADORES E VEREADORA  

Ailton Nantes (PP) 3374-1234 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 
(Republicanos) 

3374-1374 emanoelgomes@cml.pr.gov.br      

Estevão da Zona Sul (PL) 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 (PL) 3374-1370 jairotamura@cml.pr.gov.br  

João Martins (PL) 3374-1373 joaomartins@cml.pr.gov.br  

José Roque Neto (PSB) 3374-1385 joseroqueneto@cml.pr.gov.br 

Junior Santos Rosa 
(Republicanos) 

3374-1383 juniorsantosrosa@cml.pr.gov.br  

Madureira (PTB) 3374-1375 madureira@cml.pr.gov.br  

Mario Takahashi (PV) 3374-1382 mariotakahashi@cml.pr.gov.br 

Pr. 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  

Professor Rony (PTB) 3374-1380 professorrony@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). 
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