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Confira os destaques da sessão ordinária de terça-feira:  
 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO  
Desafeta e concede terreno ao governo do Paraná para construção de 
unidade do Conselho Tutelar (PL nº 142/2019) – De autoria do Executivo 
Municipal, a proposta 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 projeto de lei 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 (5.023,23m2) 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 1º turno em 02/07/2020. Vencido o prazo regimental, não 
houve apresentação de emendas antes da 2ª discussão. Quórum: 13 votos. 
 
Altera a lei que estabelece normas para nomenclaturas de logradouros 
públicos (PL nº 135/2020) – Apresentado pelos vereadores Pastor Gerson 
Araújo (PSDB), José Roque Neto (PSB), Jairo Tamura (PL) e Eduardo 
Tominaga (DEM), o projeto de lei (PL) modifica a lei nº 7.631/1998, que 
estabelece normas para a nomenclatura e a colocação de placas nos bairros, 
loteamentos, vias, praças, logradouros e imóveis públicos em Londrina. O PL 
acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 3º para permitir a duplicidade de 
nomenclaturas em bens públicos de naturezas distintas, o que é proibido pela 
legislação vigente. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação acatou 
parecer da Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente à proposta. O 
PL foi aprovado em 1ª discussão em 29/10/2020. Vencido o prazo regimental, 
não houve apresentação de emendas antes do 2º turno de deliberação. 
Quórum: 10 votos. 
 
DISCUSSÃO ÚNICA 
Denomina Dalton Fonseca Paranaguá a nova sede do Samu (PL nº 
123/2020) – O projeto de lei de autoria do Executivo Municipal dá nome à nova 
sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a ser implantada 
na Avenida Dez de Dezembro. De acordo com a justificativa da proposta, o 
homenageado nasceu em Jerumenha, Piauí, em 12 de julho de 1927, filho de 
Augusto Nogueira Paranaguá e Izabel Fonseca Paranaguá. Formou-se médico 
pela Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, em 1954. Mudou-se 
para Londrina, onde, segundo a família, realizou mais de 10 mil cirurgias. Em 
1966, assumiu a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná e implantou 
políticas públicas de medicina preventiva, como o combate à febre amarela, 
tuberculose, esquistossomose, entre outras. Em 1968 elegeu-se prefeito de 
Londrina pelo MDB e ocupou o cargo entre 1969 e 1972. Durante o mandato, 
foram construídos o Ginásio de Esportes Moringão, dezenas de escolas e 
bairros, entre eles Vitória Régia, Pindorama e Barravento. Também na gestão 
Paranaguá, entre outras iniciativas, favelas foram erradicadas e foram 
ampliados os serviços municipais de telefonia (Sercomtel) e de abastecimento 
(Serviço Autárquico de Saneamento), com o projeto de captação de água do rio 
Tibagi. Ficou conhecido pelo lema “A saúde é a suprema lei”. Era casado com 
Sidronia Cerqueira Paranaguá e teve quatro filhos. Faleceu em 26 de agosto 
de 2014, aos 87 anos.  
 
O parecer da Assessoria Jurídica da Câmara foi contrário à tramitação do 
projeto. Conforme o documento, o nome do homenageado já foi utilizado para 
denominar a Escola Municipal Prefeito Dalton Fonseca Paranaguá, no Jardim 
Santo André, por meio da lei nº 12.241/2015. De acordo com a lei municipal nº 
7.631/1998, que estabelece normas para a nomenclatura de espaços públicos, 
não podem existir nomes em duplicata em Londrina. A Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação não seguiu o parecer técnico e manifestou-se 
favoravelmente ao projeto. Conforme a comissão, a existência de duas ruas 
com o mesmo nome, duas praças com o mesmo nome, dois bairros com o 



mesmo nome, e assim por diante, poderia causar confusão. Neste caso, 
porém, trata-se de próprios públicos distintos. A Comissão de Educação, 
Cultura e Desporto corroborou o parecer da Assessoria Técnico-Legislativa e 
manifestou-se favoravelmente ao projeto. Quórum: maioria simples. 
 
PARECER PRÉVIO 
Regulamenta o serviço de transporte privado individual de passageiros 
por meio de aplicativos (PL nº 25/2017) – Os vereadores e a vereadora 
analisam, em discussão única, parecer prévio da Comissão de Finanças e 
Orçamento ao projeto nº 25/2017, de autoria de Professor Rony (PTB), que 
regulariza o sistema de transporte privado individual a partir do 
compartilhamento de veículos por meio do uso de aplicativos, como o oferecido 
pela empresa Uber. De acordo com a proposta, o serviço estará sujeito a 
tributos e encargos administrativos, devendo tanto o Provedor de Rede de 
Compartilhamento (PRC) quanto o motorista estarem registrados perante o 
órgão municipal competente, mediante pagamento de taxas a serem definidas 
pela Administração Municipal. O projeto também define exigências aos 
motoristas, como Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, com no 
mínimo três anos, constando a observação Exerce Atividade Remunerada 
(EAR), e certidões e atestado de antecedentes criminais, entre outros 
documentos.  
 
Em 09/03/2017, foi aprovado parecer prévio da Comissão de Justiça solicitando 
o envio da matéria para manifestação da CMTU e Secretaria de Fazenda do 
Município. Tanto a CMTU como a Secretaria de Fazenda manifestaram-se 
favoravelmente à proposta. A Comissão de Justiça emitiu novo parecer prévio 
solicitando o envio da matéria para a manifestação do Sindicato dos 
Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Londrina (Sinttrol). O Sinttrol 
sugeriu a criação de uma taxa municipal a ser cobrada sobre cada corrida feita 
pelos aplicativos, cujo valor seria transferido a um fundo para subsidiar o preço 
da tarifa do transporte público. Conforme o sindicato, seria uma forma de 
compensar a “drenagem predatória” desse sistema, que afeta o número de 
passageiros transportados por ônibus.  
 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer da 
Assessoria Jurídica da Câmara e manifestou-se favoravelmente ao projeto. Em 
03/08/2017 o PL teve a tramitação interrompida por tempo indeterminado, 
retornando à tramitação no final de 2019. A proposta foi, então, encaminhada 
para as comissões temáticas: Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão 
de Política Urbana e Meio Ambiente, Comissão de Desenvolvimento 
Econômico e Agronegócio e Comissão de Administração, Serviços Públicos e 
Fiscalização. A Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer prévio 
solicitando reencaminhamento do PL à Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação para análise, tendo em vista as alterações ocorridas com a 
publicação da lei federal nº 13.640, de 26 de março de 2018, que trata do 
transporte remunerado privado individual de passageiros. 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/camaralondrina.  
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 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. 
 
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  
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EXPEDIENTE 
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da CÂMARA 
MUNICIPAL DE LONDRINA.  
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA ASCOM JORNALISMO 


