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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira:

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Proíbe publicidade sonora perto de hospitais, escolas e igrejas (PL nº
78/2019) – Apresentado pelo vereador Ailton Nantes (PP), o projeto de lei
acresce artigo ao Código de Posturas do Município de Londrina (lei nº
11.468/2011) com o objetivo de proibir 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 – nos dois últimos casos, apenas em
períodos de aulas e celebrações.

Seguindo o parecer da Assessoria Jurídica da Câmara, a Comissão de
Justiça, Legislação e Redação manifestou-se favoravelmente ao projeto. A
Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, a Comissão de Seguridade
Social e a Comissão de Educação, Cultura e Desporto emitiram pareceres
prévios solicitando o envio do PL ao Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) e à Secretaria Municipal do Ambiente (Sema). Em resposta, a
Sema apenas sugeriu alterações na redação da proposta, recomendação
que foi acatada com a apresentação, pelo autor do projeto, do substitutivo
n º 1. Vencido o prazo regimental, não houve manifestação do Contran.
Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas antes
do primeiro turno de deliberação. Quórum: 13 votos.

DISCUSSÃO ÚNICA DE VETO
Torna obrigatório o uso de lacre inviolável nas embalagens de
alimentos entregues em domicílio (PL nº 149/2019) – Os vereadores e a
vereadora decidem se mantêm ou derrubam o veto integral do prefeito Marcelo
Belinati (PP) ao projeto de lei  nº 149/2019. De autoria do vereador Estevão da
Zona Sul (PL), o projeto prevê multa de R$ 100 por embalagem não lacrada,
valor que duplica em caso de reincidência, ficando a multa limitada ao teto
de R$ 200.

Após parecer da Procuradoria Geral do Município, o prefeito decidiu vetar
integralmente a matéria, por entender que ela prevê a criação de ônus
fiscalizatório ao Executivo Municipal e que, portanto, só poderia ter sido
apresentada pelo próprio Poder Executivo. A Comissão de Justiça,
Legislação e Redação da Câmara corroborou o parecer da Assessoria
Jurídica do Legislativo e emitiu voto contrário ao veto. Quórum: 10 votos.

SEGUNDA DISCUSSÃO
Altera lei que doou terreno para a fábrica Meireles Móveis (PL nº
12/2020) – Proposto pelo Executivo Municipal, o projeto altera a súmula e



os artigos 2º, 4º e 6º da lei nº 10.648/2008, que desafetou área de 664,20
m2 na rua Gralha Azul, nº 411, no Pq. Waldemar Hauer (Gleba Lindoia),
zona leste da cidade, e determinou a doação à empresa Valdenilson
Pereira Meireles Indústria e Comércio de Móveis Ltda., para que ampliasse
as atividades. Segundo a Prefeitura de Londrina, a empresa tomou posse
no terreno e cumpriu todas as exigências previstas, gerando empregos e
permanecendo em funcionamento até o presente momento. Contudo, a
fábrica não consegue escriturar a área. Ocorre que na lei nº 10.648/2008
consta o nome do Instituto de Desenvolvimento deLondrina (Codel) como
doador da área, quando o correto, de acordo com o PL, seria o Município
de Londrina, verdadeiro proprietário do terreno. A Procuradoria-Geral do
Município (PGM) orientou que fosse elaborado este projeto de lei para
legitimar a doação à empresa, alterando os trechos onde consta o nome
Codel para Município de Londrina. 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara corroborou
parecer da Assessoria Jurídica e emitiu voto favorável ao PL. A Comissão
de Fiscalização e Acompanhamento de Doação de Bens Públicos também
avalizou o parecer da Assessoria Técnico-Legislativa e manifestou-se
favoravelmente ao projeto. 

O projeto foi aprovado em primeira discussão em 17/03/2020.
Posteriormente, o presidente da Câmara, vereador Ailton Nantes (PP)
determinou que fosse anexada à tramitação do PL a Recomendação nº
1/2020, de 23 de abril de 2020, do Ministério Público Eleitoral. Segundo o
documento, em ano eleitoral não se deve fazer doação ou concessão de
direito real de uso de imóveis para instalação de empresas. O objetivo é
evitar o desequilíbrio eleitoral, pois, em tese, aqueles que concedem
benefícios perto das eleições obtêm uma vantagem inacessível aos demais
candidatos. Quórum: 10 votos.

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Aumenta a remuneração dos conselheiros tutelares (PL nº 2/2020) –
Apresentado pelo Executivo Municipal, o projeto de lei altera a lei nº
12.738/2018 com o objetivo de aumentar a remuneração dos conselheiros
tutelares de R$ 5.125,45 para R$ 6.472,12. Conforme a lei, os conselheiros
estão sujeitos a regime de dedicação integral e não podem receber por
horas extras. Na justificativa da proposta, o prefeito Marcelo Belinati (PP)
afirma que existe “uma demanda muito grande para a busca da superação
dos problemas sociais, cuja solução neste momento é viabilizar para 2020
uma melhor remuneração aos conselheiros”. Levando-se em consideração
os 25 conselheiros municipais, a nova remuneração representará um
acréscimo de R$ 33.666,75 nas despesas mensais e de R$ 278.355,69 de
abril até o final do ano.



A Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara corroborou o
parecer da Assessoria Jurídica da Casa e manifestou-se favoravelmente ao
projeto. Da mesma forma, a Comissão de Finanças e Orçamento seguiu o
entendimento técnico da Controladoria do Legislativo e votou a favor da
matéria. Quórum: 10 votos.

DISCUSSÃO ÚNICA
Denomina Rua Mara Rocha via pública do loteamento Vida Nova (PL
nº 15/2020) – De autoria do vereador José Roque Neto (PSB), o projeto
denomina Rua Mara Rocha via pública do loteamento Vida Nova Londrina
que se inicia na confluência da Avenida“02”, contorna a Praça “06” e
termina no seu próprio prolongamento. Filha dos pioneiros Mário Pires da
Rocha e Terezinha Maria de Jesus Rocha, a homenageada nasceu em 7
de março de 1959, em Londrina, onde residiu por toda a sua vida. Foi
casada com Alcides Fernandes por 34 anos e com ele teve dois filhos:
Diego e Rafael. Mara Rocha formou-se nos cursos de Pedagogia e no
magistério, atuando durante 21 anos, até 2017, no Colégio Estadual
Humberto Puiggari Coutinho. Faleceu em 3 de agosto de 2017. A
Comissão de Justiça, Legislação e Redação e a Comissão de Educação,
Cultura e Desporto corroboraram os pareceres técnicos e votaram
favoravelmente ao PL. Quórum: maioria simples.

Denomina Rua Natanael Francisco via pública da Gleba Lindoia (PL nº
17/2020) – Proposto pelo vereador Professor Rony (PTB), o projeto de lei
nomina a rua 04 do loteamento Golden Park II, na Gleba Lindoia, em
Londrina. O homenageado nasceu em Londrina. Concluiu o ensino médio
enquanto trabalhava em uma auto-elétrica e, posteriormente, abriu a
própria oficina. Casou-se com José Maria Christovão e, juntos, tiveram dois
filhos: Vitor e Letícia. Natanael havia manifestado a vontade de doar seu
corpo para o progresso da ciência e da medicina. Após a morte dele, em 6
de novembro de 2019, o desejo foi realizado e, com o aval da família, o
corpo foi encaminhado ao Departamento de Anatomia da Universidade
Estadual de Londrina (UEL). A Comissão de Justiça, Legislação e Redação
emitiu parecer favorável à tramitação do projeto, assim como a Comissão
de Educação, Cultura e Desporto. Quórum: maioria simples.

Denomina George Baum área verde do bairro Boa Vista (PL nº
20/2020) – De autoria do vereador Eduardo Tominaga (DEM), a proposta
dá nome à área verde localizada entre a Avenida Dez de Dezembro e a
Rua da Aeronáutica, no Bairro Boa Vista, zona leste de Londrina. O
homenageado nasceu em Londrina, em 9 de outubro de 1961. Formado
em Administração de Empresas pela Universidade Estadual de Londrina
(UEL), George atuou como consultor, instrutor, palestrante e professor. Foi
um dos pioneiros do bairro Boa Vista, onde “adotou” a área verde indicada
neste projeto de lei e, por aproximadamente 20 anos, plantou árvores e
cuidou da manutenção do espaço. Faleceu em 24 de julho de 2019. O



projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça,
Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Deporto. Quórum: maioria
simples.

Denomina Isabella Prata Tibery Garcia Lopes Almeida de Oliveira
praça na Gleba Lindoia (PL nº 21/2020) – O projeto de lei foi apresentado
pelo vereador Ailton Nantes (PP) e dá nome a área pública de 3.976 m2 no
Complexo Parque das Lagoas, na Gleba Lindoia, em Londrina. Isabella
nasceu em 27 de maio de 1961, em São Paulo, filha de Wania Ruth Prata
Tibery e Ascêncio Garcia Lopes, ex-reitor da Universidade Estadual de
Londrina (UEL). Casou-se com o empresário Marcelo Almeida de Oliveira,
com quem teve três filhos. Faleceu em 19 de maio de 2011, vítima de uma
tentativa de assalto no centro de Londrina. A Comissão de Justiça,
Legislação e Redação emitiu parecer favorável à tramitação do projeto,
assim como a Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Quórum:
maioria simples.

Denomina Ono Haruco Nakagawa viaduto sobre a avenida Dez de
Dezembro (PL nº 23/2020) – Proposto pela vereadora Daniele Ziober (PP),
o projeto de lei nomeia o viaduto localizado no cruzamento da PR-445
sobre a avenida Dez de Dezembro, em Londrina. A homenageada nasceu
em 6 de abril de 1922, em Lins, interior de São Paulo, e mudou-se para
Londrina em 1964, viúva e com dois filhos. Em 1976, casou-se com Akira
Nakagawa e tiveram três filhos. Ono Haruco Nakagawa trabalhou como
costureira e professora de língua japonesa para crianças na Seicho-No-Ie.
Faleceu em setembro de 2019, aos 97 anos. O projeto de lei recebeu
pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Legislação e Redação e
de Educação, Cultura e Deporto. Quórum: maioria simples.

PARECER PRÉVIO 
Dispõe sobre a instalação de eliminadores de ar nas tubulações de
abastecimento de água da Sanepar (PL nº 125/2019) – Os vereadores e
a vereadora votam o parecer prévio da Comissão de Política Urbana e
Meio Ambiente e da Comissão de Administração, Serviços Públicos e
Fiscalização solicitando manifestação da Companhia de Saneamento do
Paraná (Sanepar), da Agência Reguladora do Paraná (Agepar), do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), do Instituto de
Pesos e Medidas (Ipem) e do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Paraná (Crea-PR). 

De autoria do vereador Guilherme Belinati (PP), o projeto de lei pretende
obrigar a Sanepar a instalar eliminadores de ar nas tubulações de
abastecimento de água que antecedem o hidrômetro. De acordo com a
proposta, as despesas para a compra e instalação dos equipamentos
serão pagas pela companhia de abastecimento. Em parecer prévio, o
Procon alertou que, se a Sanepar for obrigada a instalar os aparelhos, ela



pode repassar o custo para o consumidor. O órgão de defesa do
consumidor também sugere que sejam apresentados cálculos sobre o
preço do equipamento, o valor da instalação e qual a suposta economia
que o redutor de ar geraria para o consumidor. A Sanepar manifestou-se
informando apenas que a regulamentação sobre a instalação de
eliminadores de ar está prevista na lei estadual n º 13.962/2002 e no
decreto estadual n º 953/2007. Em 10 de fevereiro foi realizada audiência
pública sobre o tema, na sala de sessões da Câmara de Londrina. 

A Assessoria Jurídica do Legislativo emitiu parecer contrário ao projeto de
lei sob alegação de que a imposição à Sanepar de compra e instalação dos
aparelhos eliminadores de ar alterará o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato firmado pelo município com a concessionária. Contudo, a
Comissão de Justiça, Legislação e Redação não corroborou o parecer
técnico e emitiu voto favorável à tramitação do projeto de lei. Quórum:
maioria simples.

PEDIDO DE INFORMAÇÃO
Transporte coletivo (PI 41/2020) – A vereadora Daniele Ziober (PP)
solicita à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU)
informações sobre a oferta e disponibilidade de linhas e de veículos do
transporte coletivo urbano em Londrina.

AGENDA
Todas as solenidades, audiências públicas e outros eventos da Câmara de
Londrina foram suspensos em razão da pandemia do novo coronavírus,
conforme Ato da Mesa Executiva nº 5/2020. 

As sessões ordinárias e reuniões públicas das comissões permanentes são
realizadas de forma remota, com transmissão on-line.

ASSISTA À SESSÃO AO VIVO
A sessão ordinária virtual será transmitida, ao vivo, pelo site www.cml.pr.gov.br,
pelo f  acebook.com/camaralondrina e pelo 
y  outube.com/camaramunicipaldelondrina. 

Acompanhe as informações da Câmara de Londrina também pelo
i  nstagram.com/camara_londrina e pelo WhatsApp. Neste caso, basta enviar
uma mensagem para (43) 99997-1300, com um dos números abaixo, conforme
o tipo de informação 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) 3374-1380 fernandomadureira  @cml.pr.gov.br

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

Pastor Gerson Araújo 
(PSDB)

3374-1388 pastorgersonaraujo@cml.pr.gov.br 

Péricles Deliberador 
(PSC)

3374-1389 periclesdeliberador@cml.pr.gov.br 

Professor Rony (PTB) 3374-1380 professorrony@cml.pr.gov.br

Roberto Fú (PDT) 3374-1376 robertofu@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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