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Confira os destaques da sessão ordinária de terça-feira:

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Mantém atual modelo de escolha para Coordenação Pedagógica de
Unidade Escolar (PL nº 206/2020) – O projeto de lei revoga o artigo 7º da lei
municipal nº 12.827/2018, segundo o qual a função de confiança Coordenação
Pedagógica de Unidade Escolar vigorará por 24 meses, a contar da publicação
da lei, passando a função posteriormente a ser exercida por profissional
nomeado por meio de concurso público de provas e títulos. Na justificativa, o
autor afirma que os coordenadores pedagógicos iniciaram suas atividades no
ano de 2019 e os diretores das escolas solicitaram, por meio de abaixo-
assinado, a permanência desta forma de designação. 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação seguiu entendimento da
Assessoria Jurídica da Câmara e votou favoravelmente ao projeto. A Comissão
de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização e a Comissão de
Educação, Cultura e Desporto também corroboraram o parecer da Assessoria
Técnico-Legislativa e manifestam-se favoravelmente ao projeto. Em parecer
prévio, a Comissão de Finanças e Orçamento solicitou nova manifestação da
Assessoria Jurídica da Câmara com relação ao PL, para esclarecer a
legalidade do projeto após a publicação da lei federal complementar nº
173/2020, que estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao
Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). O objetivo da norma federal é flexibilizar
alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal e permitir que a União
repasse recursos públicos para que os estados, o Distrito Federal e os
municípios enfrentem a pandemia. Em contrapartida, a lei traz restrições
orçamentárias, especialmente voltadas para despesas com pessoal, para os
entes federados. Segundo a Assessoria Jurídica, o PL nº 206/2020 não
acarretará nenhum impacto financeiro, uma vez que, segundo o Executivo, as
escolas já estão supridas pela forma de nomeação vigente. Após o parecer, a
Comissão de Finanças votou favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo
regimental, não houve apresentação de emendas antes do primeiro turno de
deliberação. Quórum: 13 votos.

SEGUNDA DISCUSSÃO
Desafeta e concede terreno ao governo do Paraná para construção de
unidade do Conselho Tutelar (PL nº 142/2019) – O projeto de lei pretende
desafetar terreno de 694 metros quadrados no Parque Rodocentro, zona oeste
de Londrina, com o objetivo de concedê-lo por tempo indeterminado ao
governo do Paraná, para implantação de unidade do Conselho Tutelar. A área
localiza-se entre as ruas Serra do Corumbá e Serra do Orucum. O PL também
atribui classificação de Zona Comercial 5 à área. A construção foi orçada em



mais de R$ 500 mil e o investimento foi aprovado pelo Conselho Estadual da
Criança e do Adolescente. Em 2011, uma lei municipal havia doado a mesma
área para o governo do estado construir a sede própria do Instituto de
Criminalística, o que não ocorreu. 

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) emitiu
parecer favorável ao projeto. O Conselho Municipal da Cidade (CMC)
manifestou-se desfavoravelmente ao projeto, sob alegação de que o Conselho
Tutelar se vincula à Administração Municipal e que a área em questão deveria
ser destinada para instalação de uma praça. No dia 16 de dezembro de 2019,
foi realizada audiência pública na sala de sessões da Câmara de Londrina para
debater o projeto. 

Em parecer prévio, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicitou
manifestação da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) e da Procuradoria-
Geral do Município (PGM) sobre o projeto de lei. A PGM afirmou que não cabe
a ela atender às solicitações de parecer jurídico da Câmara, sob pena de
suprimir as competências da Assessoria Jurídica do próprio Legislativo. Já a
Sema informou que a área a ser desafetada compreende 694,07 metros
quadrados, aproximadamente 12% de um lote de praça com 5.717,3 m2.
Conforme o órgão, a desafetação da praça e a construção do Conselho Tutelar
não trarão impactos ambientais relevantes, desde que seja adotada, como
medida compensatória, a urbanização da área restante da praça (5.023,23 m2)
e, como medida mitigadora pela perda da área permeável, seja adotado
sistema de cisterna de captação de água pluvial e/ou infiltração de água em
poço. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não corroborou o parecer
da Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão
de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do Adolescente e da
Juventude e a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente corroboram o
parecer da Assessoria Técnico-Legislativa e manifestaram-se favoravelmente
ao projeto. O PL foi aprovado em primeiro turno em 02/07/2020. Vencido o
prazo regimental, não houve apresentação de emendas antes da segunda
discussão. Quórum: 13 votos. 

DISCUSSÃO ÚNICA
Denomina Rua Geraldo Biondo via pública do loteamento Reserva
Saltinho (PL nº 91/2020) – Conforme a biografia anexada ao projeto, Geraldo
Biondo nasceu em Assaí, no estado do Paraná. Filho de Pedro Biondo e
Virginia Biondo, o homenageado, em razão da saúde frágil de seus pais,
tornou-se arrimo de família aos 16 anos de idade. Casou-se com Maria Fávaro,
com quem teve seis filhos. Foi proprietário de um estabelecimento comercial na
cidade de Guaraci e mudou-se para Londrina na década de 70, onde sempre
trabalhou no comércio. Foi proprietário de uma mercearia na Vila Brasil e
tempos depois montou um bar na Rua Porto Alegre, próximo ao antigo INPS.
Apaixonado por carros, dirigiu até ser impedido por motivos médicos. Faleceu
em 2019, aos 88 anos. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação
corroborou o parecer da Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente
ao projeto. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto seguiu o



entendimento da Assessoria Técnico-Legislativa e também votou
favoravelmente ao projeto. Quórum: maioria simples.

Denomina Rua Francisco Marques de Mendonça via pública do
loteamento Reserva Saltinho (PL nº 92/2020) – Conforme a biografia
anexada ao projeto, Francisco Marques de Mendonça, mais conhecido como
França Marques, era filho de Luiz Marques de Mendonça e Augustinha
Fernandes de Mendonça. Nasceu em 1953, na Vila Nova, bairro que àquela
época era propriedade de sua família e depois foi loteado. Seus pais e avós
foram moradores de Londrina desde as décadas de 40-50. França Marques
começou a trabalhar muito cedo, ajudando seu pai na propriedade rural no
distrito de Paiquerê, tornando-se muito conhecido naquela região. Casou-se
com Elenice Fávaro Biondo e foi morar em Bela Vista do Paraíso, onde
trabalhou em outra propriedade rural do seu pai, cultivando café, milho e
algodão. Pai sempre cuidadoso e presente, criou seus dois filhos, Flávio e
Fernando, com muito amor. Voltou para Londrina em 1988, para cuidar da
educação dos filhos, sem deixar de lado o trabalho rural em propriedade da
família. Teve quatro netos: Mariana, Pedro, Beatriz e Júlia. Vivia a melhor
época de sua vida quando um câncer raro o tirou do convívio de seus
familiares. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer
da Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão
de Educação, Cultura e Desporto seguiu o entendimento da Assessoria
Técnico-Legislativa e também votou favoravelmente ao projeto. Quórum:
maioria simples.

Denomina Rua Silvana Fornelli via pública do loteamento Paysage Terra
Nova (PL nº 114/2020) – Conforme a biografia anexada ao projeto, Silvana
Shiozawa Fornelli nasceu em 4 de maio de 1962, na cidade de Rolândia
(Paraná). Casou-se em Londrina com Ailton José Ferreira, com quem teve três
filhos. Em 1992, juntamente com o esposo, fundou a Imobiliária Don Diego, em
homenagem ao pai, Braz Fornelli Diego, pioneiro de Londrina e um dos
primeiros óticos da cidade. O estabelecimento está situado no Shopping Don
Diego, assim chamado também em homenagem ao pai. A homenageada
começou a enfrentar problemas de saúde no ano de 2015, vindo a falecer em
31 de maio de 2019, aos 57 anos de idade. A Comissão de Justiça, Legislação
e Redação corroborou o parecer da Assessoria Jurídica e manifestou-se
favoravelmente ao projeto. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto
seguiu o entendimento da Assessoria Técnico-Legislativa e também votou
favoravelmente ao PL. Quórum: maioria simples.

 PEDIDOS 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. 



Previdência Municipal (PI nº 133/2020) – Requer ao prefeito que encaminhe
informações sobre a previsão de despesa a ser empenhada pelo Fundo de
Previdência Social dos Servidores Municipais de Londrina para o período de
2022 a 2031. 

Terrenos na Rua Jorge Casoni (PI nº 137/2020) – Requer ao prefeito que
encaminhe informações sobre a propriedade e a existência de alvarás para
construção nos terrenos localizados no final da Rua Jorge Casoni, em frente
dos números 243 e 267, ambos lindeiros da Rua João Aquino da Silva.

Denominação (PI nº 138/2020) – Solicita ao prefeito informações sobre a
denominação da travessa que interliga a Rua Barão de Mesquita e a Rua
Joaquim Teixeira Leite, no Jardim Itamarati.

Sinalização no Jardim Nova Olinda (PI nº 139/2020) – Requer ao prefeito
informações sobre os projetos de sinalização viária horizontal, vertical e de
faixa elevada de travessia de pedestres da Avenida Clarisse de Lima Castro,
no trecho compreendido entre a Rua Silvano Caramori Neto e a Avenida José
de Lima Castro, no Jardim Nova Olinda, no período de 2012 a 2020.

Paciente atendido pelo SUS (PI nº 141/2020) – Solicita ao prefeito
informações sobre o paciente inscrito no SUS (Sistema Único de Saúde) sob
número 801.4341.161.35572 e atendido na Unidade Básica Saúde do Distrito
de Lerroville, com o ID-1054460.

Fiscalização em loteamentos rurais (PI nº 142/2020) – Requer ao prefeito
informações sobre a realização de fiscalizações nos loteamentos rurais em
Londrina, relativamente aos critérios ambientais, urbanísticos e de atendimento
ao tamanho mínimo legalmente permitido.

Centro de Artes e Esportes Unificados (PI nº 143/2020) – Solicita ao prefeito
que informe quem é (nome e matrícula, se for servidor do município) o
responsável por cuidar do espaço denominado "Centro de Artes e Esportes
Unificados - CEU", localizado na Rua Jacarandá com Angelo Gaioto, no Jardim
Santa Rita I.

Repasses à Caapsml (PI nº 112/2020) – Os vereadores e a vereadora votam
pedido da Prefeitura de prorrogação de prazo para a resposta ao PI nº
112/2020. No Pedido de Informação são solicitados esclarecimentos sobre o
pagamento da obrigação patronal para a Caapsml e sobre a negativa de
empréstimo junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal devido à
posição da prefeitura de Londrina no ranking do Tesouro Nacional. 

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.
Quórum: maioria simples.

Isenção de pedágio (IN nº 2.042/2020) – Requer ao diretor-presidente da
Agência Reguladora do Paraná (Agepar) que determine a isenção de pedágio a
todos os motociclistas nas rodovias do estado do Paraná, bem como, com base
nos estudos vigentes, que providencie a inserção de tal isenção no "Novo
Modelo de Concessão das Rodovias Paranaenses".

AGENDA
Todas as solenidades da Câmara de Londrina continuam suspensas em razão
da pandemia de covid-19, 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/camaralondrina. 

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
as informações 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.

EXPEDIENTE
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da 
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA. 

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA ASCOM JORNALISMO E-mail: imprensa@cml.pr.gov.br


