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Confira os destaques da sessão ordinária de terça-feira: 

15h30 – A delegada do Núcleo de Apoio à Criança e ao Adolescente, Lívia
Graziela Pini, falará sobre a violência contra a criança e o adolescente, e suas
consequências. O convite foi feito por meio do requerimento nº 144/2020.

NOVO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO
SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Os vereadores e a vereadora votam em discussão única novo pedido de
prorrogação de prazo para manifestação do ex-prefeito Antonio Casemiro
Belinati, no processo de prestação de contas do município referente ao
exercício financeiro de 1999. No dia 21 de agosto de 2020, já havia sido
protocolada no Legislativo uma primeira solicitação de prorrogação do prazo
por 30 dias. O pedido da defesa foi encaminhado para análise da Procuradoria
Jurídica da Câmara e, seguindo o entendimento jurídico, levado para votação
em Plenário. A ampliação do prazo foi aprovada pelos parlamentares no dia 27
de agosto. No dia 2 de outubro, último dia para a manifestação do ex-gestor
municipal, o mesmo, por meio de seu procurador, solicitou a concessão de
nova ampliação de prazo para apresentação da defesa. A solicitação foi
encaminhada para nova análise da Procuradoria Jurídica e será agora debatida
em Plenário. Na justificativa do novo pedido, o ex-prefeito afirma que o caso
demanda a análise e o levantamento de diversos documentos, uma vez que o
processo tramitou por mais de 20 anos e tem mais de 3 mil folhas. Além disso,
ressalta que a pandemia de covid-19 dificultou a obtenção de documentos no
Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), cuja sede ficou fechada
até 30 de setembro, com restrição de acesso a servidores, jurisdicionados e
demais cidadãos.

As contas do ex-prefeito foram consideradas irregulares pelo Acórdão de
Parecer Prévio nº 37/20, da 2ª Câmara do TCE-PR. O acórdão foi protocolado
na Câmara de Londrina no dia 28 de maio de 2020. Conforme os parágrafos 3º
e 4º do artigo 37 da Lei Orgânica do Município, o administrador responsável
pelas contas tem prazo de 30 dias corridos para se manifestar após ser
comunicado do parecer prévio do TCE. A comunicação do ex-prefeito ocorreu
no dia 16 de julho de 2020, por meio de edital de notificação publicado no
Jornal Oficial do Município e no jornal Folha de Londrina, e no dia 22 de julho,
com a entrega da notificação pessoalmente. De acordo com o artigo 234 do
Regimento Interno da Câmara, após recebida a manifestação do administrador
ou vencido o prazo previsto, o parecer prévio do TCE-PR deve ser
encaminhado às Comissões de Justiça e de Finanças do Legislativo para, em
conjunto, emitirem parecer, no prazo improrrogável de 30 dias. Recebido o
parecer conjunto, ele deve ser incluído na pauta da Ordem do Dia da sessão



imediata para deliberação, em único turno. Somente por decisão de dois terços
dos membros da Câmara podem deixar de prevalecer as conclusões do
parecer prévio do Tribunal de Contas. Quórum: maioria simples.

PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Institui no Calendário de Comemorações do Município o Dia do Veterano
Militar e Civil de Londrina (PL nº 95/2020) – Conforme o projeto de lei, a data
será comemorada no dia 11 de novembro. Na justificativa da proposta, o autor
afirma que a inclusão do Dia do Veterano no Calendário de Comemorações do
Município é uma forma de prestar homenagem a todos os profissionais da
reserva (do Exército, da Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros, da Polícia Civil, Polícia Federal e Guarda Civil Municipal) que
dedicaram uma vida de trabalho à corporação, muitas vezes colocando a
própria vida em risco para assegurar a ordem, a paz e o bem da sociedade. 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 votou a favor do projeto na forma do substitutivo n° 1, apresentado
pelo próprio colegiado, que altera o nome para Dia do Veterano da Segurança
Pública. Quórum: maioria simples.

Institui o Dia da Liberdade Religiosa no calendário de Comemorações
Oficiais do Município de Londrina (PL nº 109/2020) – Conforme o projeto de
lei, a data será celebrada anualmente no segundo sábado do mês de maio. Na
justificativa do PL, o autor afirma que instituir anualmente um dia para celebrar
a liberdade religiosa é uma forma de renovar e relembrar o compromisso com o
combate a todas as formas de opressão, intolerância e preconceito religioso,
bem como de declarar o respeito a todas as formas de credo e valorizar a
diversidade religiosa. 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 parecer da Assessoria
Técnico-Legislativa e votou a favor do PL. Quórum: maioria simples.

Institui a Semana Municipal da Prevenção de Acidentes com Crianças no
Calendário Oficial de Eventos do Município de Londrina (PL nº 110/2020) –
O projeto de lei institui no Calendário Oficial de Eventos do Município de
Londrina a Semana Municipal da Prevenção de Acidentes com Crianças, a
ocorrer anualmente na 4ª semana do mês de agosto. Na justificativa do PL, o
autor afirma que, no Paraná, 202 crianças de até 14 anos perderam a vida em
acidentes ao longo de 2017. Em Londrina, segundo dados do Ministério da
Saúde, 107 crianças morreram em acidentes e 2,7 mil foram hospitalizadas por
este motivo nos últimos dez anos. O objetivo da Semana da Prevenção de
Acidentes é promover a reflexão sobre o assunto, dando publicidade a
experiências e medidas voltadas a evitar os acidentes mais comuns com as
crianças. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação 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 Educação, Cultura e Desporto seguiram o
entendimento da Assessoria Técnico-Legislativa e votaram a favor da proposta.
Quórum: maioria simples.

DISCUSSÃO ÚNICA
Denomina Avenida Nelson Console via pública da Gleba Ribeirão
Jacutinga (PL nº 97/2020) – O projeto de lei denomina Avenida Nelson
Console a atual Avenida "01" do Lote de Terras nº 285/289-B da Gleba
Ribeirão Jacutinga. Conforme o PL, Nelson Console nasceu em 1º de agosto
de 1939, na capital paulista, filho de Luiz Benedito Console e Julia Zechin.
Homem humilde, conheceu Londrina depois de adulto, quando já estava
casado e com três filhos. Metalúrgico, veio de São Paulo em busca de uma
vida melhor para a sua família. O homenageado foi membro da Primeira Igreja
Presbiteriana de Londrina e trabalhou na Câmara Municipal. Amava árvores,
plantas, flores e terra roxa. Londrina foi o lugar que abriu oportunidades para a
sua família: aqui seus três filhos estudaram, formaram-se e se tornaram adultos
cheios de esperança por um futuro melhor. Em solo londrinense, ele viu seus
netos Maria Eduarda e João Pedro nascerem e crescerem. Faleceu em 24 de
novembro de 2017. 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 votou a favor da proposta. Quórum: maioria
simples.

Denomina Rua Antonio Marinho Leite via pública do loteamento Paysage
Terra Nova (PL nº 100/2020) – O projeto de lei (PL) dá nome à atual Rua “21”
do loteamento Paysage Terra Nova (Lote nº 02/03-A – Subdivisão do Lote nº
02 e 03 da Gleba Simon Frazer). De acordo com a justificativa do PL, o
homenageado nasceu em 8 de junho de 1927, em Santa Cruz (PE), filho de
Raimundo Leite da Silva e Minervina Marinho Leite. Chegou a Londrina em
1966 e, no ano seguinte, casou-se com Marieta Leite da Silva, com quem teve
quatro filhos. Trabalhou como boia-fria até tornar-se coveiro no cemitério do
Distrito de Lerroville, cargo em que se aposentou. Faleceu em 8 de julho de
2014, aos 87 anos de idade. Quórum: maioria simples.

Denomina Centro Municipal de Educação Infantil Nagib Abudi Filho
próprio público no Residencial Acquaville (PL nº 101/2020) – O projeto de
lei (PL) dá nome a próprio público destinado a Unidade de Educação Infantil
localizado no Residencial Acquaville. Conforme a justificativa do PL, o
homenageado nasceu em Mirassol (SP), em 5 de agosto de 1938. Filho do
imigrante libanês Nagib Abudi e de Maria José Daguer Abudi, descendente de
libaneses. Abudi Filho estudou no Colégio Arquidiocesano de São Paulo. Aos
15 anos, com a morte do pai, ele e a mãe assumiram a fazenda da família, em
Cambé (PR), onde havia plantação de café. Após a geada negra de 1975,
associou-se com um tio e, juntos, compraram os direitos de produção da Pepsi
Cola em São José do Rio Preto e em Ribeirão Preto, ambas no interior de São



Paulo. O homenageado retornou ao Paraná e casou-se, em 1968, com Heloisa
Helena Santana Abudi, com quem teve dois filhos: Dimitri e Ivan. Destacou-se
com o trabalho no agronegócio e, com alguns amigos, fundou o Clube dos
Amigos da Terra. Foi um dos fundadores e o segundo presidente da União
Democrática Ruralista (UDR). Em 2000, vendeu a fazenda e participou da
criação da Bolsa de Mercadorias e Futuros de Londrina. Faleceu em 2 de
outubro de 2011. Quórum: maioria simples.

Denomina Escola Municipal Roberto Alves Lima Júnior próprio público no
Residencial Acquaville (PL nº 102/2020) – O projeto de lei (PL) dá nome a
próprio público destinado a Unidade de Educação Infantil e Ensino
Fundamental localizado no Residencial Acquaville, na sede do Município.
Segundo as informações que constam na justificativa do PL, o homenageado
nasceu em Cornélio Procópio (PR), filho de Roberto Alves Lima e Silvana
Mariza Vitória Lima. Mudou-se para Londrina para cursar Direito na Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). Atuou como estagiário na
Procuradoria do Município. Formou-se advogado e concluiu especializações
em Direito Urbanístico e em Direito do Estado. Foi servidor de carreira do
Município de Londrina, onde atuou no gabinete do prefeito, foi assessor
executivo da Procuradoria Geral, diretor-presidente do Instituto de
Desenvolvimento de Londrina (Codel) e diretor-presidente do Instituto de
Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul). Também foi membro da
Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
Subseção Londrina, e consultor da Comissão de Direito à Cidade da OAB,
Seção Paraná. Faleceu em 16 de abril de 2020 devido a complicações de
lúpus. Quórum: maioria simples.

Denomina Rua Zenaide de Oliveira Garcia via pública do loteamento
Paysage Terra Nova (PL nº 104/2020) – O projeto de lei (PL) dá nome à atual
Rua “24” do loteamento Paysage Terra Nova (Lote nº 02/03-A – Subdivisão do
Lote nº 02 e 03 da Gleba Simon Frazer). De acordo com a justificativa do PL, a
homenageada nasceu em 20 de novembro de 1944, em Sertãozinho (SP), filha
de Aurelio Bonifacio de Oliveira e Geralda Aparecida de Oliveira. Ainda jovem,
mudou-se para Londrina e começou a dar aulas nas escolas rurais da região.
Após a morte do esposo, criou sozinha os quatro filhos. Em 1980, reiniciou os
estudos, fez a 5ª série e completou o 2º grau. Estudou o magistério no Colégio
São Paulo e cursou graduação em Estudos Sociais em Presidente Prudente
(SP). Anos depois fez pós-graduação. Em seu último cargo, Zenaide foi
diretora, por 8 anos, da Escola Municipal Jadir Dutra de Souza, localizada no
Patrimônio Selva, aposentando-se a seguir. Faleceu em 5 de maio de 2020,
aos 75 anos de idade. Quórum: maioria simples.

Denomina Rua Osakazu Sakai via pública da Gleba Ribeirão Jacutinga (PL
nº 105/2020) – O projeto de lei (PL) dá nome à atual Rua “04” do Lote de
Terras nº 285/289-B da Gleba Ribeirão Jacutinga. Conforme a justificativa do
PL, Osakazu Sakai nasceu em 20 de setembro de 1930, na cidade de



Araçatuba (SP), filho primogênito do casal Xioji e Nobuko Sakai, nascidos em
Osaka no Japão, imigrantes que chegaram ao Porto de Santos (SP) em 1928.
O homenageado passou a infância na zona rural, onde atuou como agricultor,
serralheiro, eletricista e pedreiro. Na juventude, praticou atletismo e beisebol.
Depois do trabalho na lavoura, fazia corridas pelas estradas rurais perto de
onde morava. No ano de 1953, casou-se com Kazue Sakamoto, com quem
teve seis filhos. Atuou na empresa K. Yokoyama, de Maringá (PR), onde
começou como mecânico e chegou ao cargo de diretor. Aposentou-se na
década de 1990, na mesma empresa. O homenageado participou de atividades
de divulgação da cultura e do esporte da colônia japonesa e chegou a ser
técnico da seleção londrinense de beisebol. Faleceu em 20 de abril de 2017,
aos 86 anos de idade. Quórum: maioria simples.

Denomina Rua Marco Antonio de Souza via pública da Gleba Ribeirão
Jacutinga (PL nº 106/2020) – O projeto de lei (PL) dá nome à atual Rua “03”
do Lote de Terras nº 285/289-B da Gleba Ribeirão Jacutinga. De acordo com a
documentação apresentada no PL, o homenageado nasceu em Londrina, em
22 de fevereiro de 1962, filho de Walter Lucas de Souza e Elza Maria de
Souza. Casou-se com Denise Trindade Moreira e teve dois filhos: João Victor e
Ana Flávia. Em 1989 fundou o Colégio Educar, juntamente com sua mãe,
professora Elza Maria Guedes. Atuou por 30 anos como diretor da escola e
também atuou como representante no Conselho Municipal de Educação de
Londrina (Cmel) e no Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino
do Norte do Paraná (Sinepe/NPR). Faleceu em 1º de setembro de 2019.
Quórum: maioria simples.

Denomina Rua Alberto Biazon via pública da Reserva Saltinho (PL nº
108/2020) – O projeto de lei (PL) dá nome à atual Rua “05” do loteamento
Reserva Saltinho. Segundo a justificativa do PL, o homenageado nasceu em 20
de outubro de 1916, em Botucatu (SP), filho de Pedro Biazon e Maria Gotardi.
Casou-se com Angela Vidotto Biazon no ano de 1939. Recém-casado, mudou-
se para Londrina, onde trabalhou como portador e manobrista na Companhia
Ferroviária São Paulo-Paraná e na Rede Ferroviária Paraná-Santa Catarina.
Na cidade de Londrina nasceram os filhos Anísio Irineu e Genésio. Após sua
saída da rede ferroviária, mudou-se para a zona rural, onde nasceram as filhas
Maria Nair e Nadir. Alberto trabalhou também como carpinteiro, além de
derrubar mata para plantar café. Na colônia onde morava, durante o período
noturno, desenvolvia trabalho voluntário de professor, alfabetizando e
ensinando aritmética aos demais colonos. Também aplicava injeções nas
pessoas que precisavam, pois não havia farmácia por perto e os medicamentos
eram buscados na cidade. O homenageado trabalhava ainda no manejo de
animais, realizando castrações e curativos. Faleceu em 17 de novembro de
1981, vitimado por um câncer. Quórum: maioria simples.

Denomina Rua Dosolina Alberti Maria via pública da Gleba Ribeirão
Jacutinga (PL nº 121/2020) – O projeto de lei (PL) dá nome à atual Rua “2” do



Lote de Terras nº 285/289-B da Gleba Ribeirão Jacutinga. De acordo com a
justificativa do PL, a homenageada nasceu em 26 de dezembro de 1886, na
região do Vêneto, Itália, filha de Alberti Jacintho e de Menegara Barbara. A
família desembarcou no porto do Rio de Janeiro em 1889, e foi morar em
Bananal (SP). Em 1907, aos 21 anos, Dosolina casou-se com Elias Tosetti, na
cidade de Ribeirão Preto (SP). Em novembro de 1936, a família desembarcou
em Londrina e fixou residência provisória no alto da Higienópolis, em casa
alugada num terreno onde hoje se acha instalada a caixa d'água da Sanepar.
Em janeiro de 1937, a família mudou-se em definitivo, para uma casa de
madeira Rua Cambé, que depois passou a ser denominada Duque de Caxias,
no local onde atualmente encontra-se instalada a empresa Prolar. No terreno,
além da casa, foi construída uma oficina de fabricação de carroças, a Oficina
Paulista. Dosolina e marido tiveram dez filhos. Além de se dedicar aos afazeres
do lar, a homenageada participava das atividades religiosas na Igreja Matriz da
Igreja Católica, hoje a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Dosolina
faleceu em Londrina, em 20 de setembro de 1970, aos 84 anos. Quórum:
maioria simples.

Denomina Rua Aristides Quintino Dias via pública do loteamento Paysage
Terra Nova (PL nº 125/2020) – O projeto de lei (PL) dá nome à atual Rua “32"
do loteamento Paysage Terra Nova. Conforme informações presentes na
justificativa do PL, o homenageado nasceu em 1918, na cidade de Batatais
(SP), filho de Sebastião Quintino Dias e Francisca Quintino Dias. Chegou a
Londrina na década de 1950. Casou-se com Maria Aparecida Gonçalves Dias,
com quem teve três filhos: Francisco Carlos, Adanilo e Adair Mariana, nascidos
em Londrina, no Patrimônio Taquaruna. Além de morar na zona rural, a família
residiu nas ruas Rio Grande do Norte, Odilon Borges de Carvalho, Cornélio
Procópio e Deputado Nilson Ribas. Aristides foi agricultor, borracheiro,
carpinteiro, agente colaborador da polícia, entre outras funções. Também
dedicou parte de sua vida para a União Brasileira Umbandista. Faleceu em 11
de julho de 1984, aos 66 anos de idade. 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. 

Pavimentação (PI nº 152/2020) – Requer ao Prefeito que informe se há
previsão ou projeto para pavimentação asfáltica da Rua Grácia Castilho Pagan.
Caso exista, solicita o envio do cronograma para a pavimentação da referida
via. Caso não exista, solicita que informe se existe algum impedimento para
que a obra seja executada.



AGENDA
Quarta-feira (14)
19 horas – Audiência pública para apresentar e debater o projeto da Lei
Orçamentária Anual de 2021 (PL nº 124/2020). O debate será remoto, com
transmissão pelo site da Câmara de Londrina e pelos canais do Legislativo no
Facebook e Youtube. Durante a audiência haverá um link na página da Câmara
no Facebook para os cidadãos que quiserem se manifestar. O interessado
poderá enviar a pergunta por escrito, áudio ou entrar na reunião e fazer o
questionamento pelo aplicativo Zoom. Para enviar perguntas antecipadamente,
basta fazer o cadastro em bit.ly/cadastrocidadaniacml. Ao finalizar o
preenchimento do formulário, na aba "protocolo administrativo eletrônico", é
possível encontrar a opção de enviar perguntas. 

Sexta-feira (16)
14 horas – Reunião pública da Comissão de Educação, Cultura e Desporto
com o tema: Retomada das Atividades de Ensino Presencial em Escolas
Privadas de Londrina. A reunião será transmitida pelo site da Câmara de
Londrina e pelos canais do Legislativo no Facebook e Youtube. 

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. De acordo com o Ato da
Mesa Executiva nº 15/2020, as audiências públicas também podem ser
realizadas virtualmente enquanto perdurar o estado de emergência em saúde
pública para o combate e a prevenção ao novo coronavírus. 

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
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