
Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Parand.

PROJETO DE LEI N° 

OFÍCIO N° 447/2019-GAB., DE 5 DE JUNHO DE 2019.

SÚMULA: Altera os artigos 2°, 3° e 4° da Lei n° 12.422, de 13 de junho de

2016, que desafetou de uso comum do povo e/ou especial áreas de

terras denominadas lotes 1 e 2 resultantes da subdivisão da quadra VI

(seis) de uma área maior com 11.253,11m2 , do Jardim Guararapes, de

propriedade do Município, e autorizou sua doação ao Estado do

Paraná.

Londrina, 5 de junho de 2019.

Marcelo Belin • Martins

PREFEITO D MUNICÍPIO

Texto do projeto de lei em anexo.



Prefeitura do Município de Londrina
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PROJETO DE LEI N°

SÚMULA: Altera os artigos 2°, 3° e 4° da Lei n° 12.422, de 13 de junho de

2016, que desafetou de uso comum do povo e/ou especial areas de

terras denominadas lotes 1 e 2 resultantes da subdivisão da quadra VI

(seis) de uma área maior com 11.253,11m2 , do Jardim Guararapes, de

propriedade do Município, e autorizou sua doação ao Estado do

Paraná.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA,

ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU,

PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO

A SEGUINTE

LEI:

Art. 1°. Os artigos 2°, 3° e 4° da Lei n° 12.422, de 13 de junho de

2016, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 20. Fica o Executivo autorizado a doar os imóveis

descritos e desafetados no artigo anterior ao Estado do Paraná,

previamente avaliados pela Comissão Permanente de Avaliação

Centro dede Bens, para construção e instalação do

Socioeducação - CENSE.

Parágrafo único. A implantação do Centro de

Socioeducação - CENSE deverá estar de acordo com a proposta

apresentada pela Coordenação Geral do Sinase, que acompanha

a justificativa.
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Art. 3° As obras de instalação do referido Centro deverão

ser iniciadas no prazo máximo de 12 (doze) meses, contado a

partir da averbação da escritura definitiva de doação, podendo

ser prorrogado por igual período.

Parágrafo único. As obras de que trata o caput deste artigo

deverão ser concluídas no prazo máximo de 2 (dois) anos após o

inicio das mesmas.

Art. 4° Fica permitida a instalação do Centro de

Socioeducação - CENSE nos lotes descritos no artigo 1° desta

Lei, com parâmetros de Zona Residencial 3 — ZR-3, nos termos

do ,sC 2° do artigo 187 da Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano,

haja vista o interesse social da atividade, que tem por objetivo

garantir o atendimento ao adolescente em situação de

vulnerabilidade social.

Parágrafo único. Fica o Estado do Parana obrigado a

apresentar o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), que deverá

ser aprovado pelo IPPUL, como condição para a obtenção das

licenças e autorizações de construção".

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrario.
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JUSTIFICATIVA

0 presente projeto de lei visa alterar a finalidade constante na Lei

n° 12.422, de 13 de junho de 2016, de construção de um Núcleo de

Atendimento Inicial para a construção de um Centro de Socioeducação —

CENSE.

A Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos do

Governo do Estado do Paraná, através do oficio n° 045-DEASE/SEJU, solicitou

a alteração da Lei 12.422/2016, visando a construção do CENSE, espaço este

que se caracteriza pelo atendimento ao adolescente em cumprimento de medida

judicial e que têm abrangência regional e oferta programa de internação e/ou

internação provisória.

Entendemos que as razões apresentadas pela SEJU justifica a

alteração pretendida.

Sendo assim, estamos encaminhando, em anexo, a documentação
necessária para aprovação do projeto.

Esperamos, assim, diante das razões aduzidas, que o projeto
encontre favorável acolhimento dos nobres Edis, de forma que o imóvel possa ser
doado A aludida instituição, para o atendimento de seu objetivo.

Londrina, 5 de junho de 2019.

Marcelo Belinati artins
PREFEITO DO MAJNICÍPIO



GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Senhor Prefeito,

Cumprimentando, tem o presente a finalidade de solicitar a Vossa Excelên-

cia, a alteração da finalidade da construção de um Núcleo de Atendimento Inicial para a

construção de um Centro de Socioeducação — CENSE, no município de Londrina, em

terreno doado ao Estado do Paraná, mantendo as mesmas dimensões, ao que passa-

mos a justificar o pedido.

Como é de vossa ciência, a rede socioeducativa do município de Londrina, con-

gregando o Sistema de Justiça, Conselhos, Poder Executivo, Poder Legislativo, Univer-

sidades e comunidade em geral se manifestaram de diversas formas apresentando o

pleito para construção do Núcleo de Atendimento Inicial (NAI). Fruto desse esforço, o

município de Londrina, através da lei municipal n° 12.422, de 13 de junho de 2016, doou

ao Governo do Estado do Paraná dois terrenos contíguos localizados no Jardim Guara-

rapes, com área de 11.253.11 m2 divididos em dois lotes.

época, o Governo do Estado buscou junto a Coordenação Geral do Sistema

Nacional de Atendimento Socioeducativo, do Ministério de Direitos Humanos do Gover-

no Federal linha de co-financiamento. Recebemos retorno de que não havia recursos

previstos para co-financiamento de Núcleo de Atendimento Inicial (NAI) em cidades do

interior, pois o Plano Decenal prevê apenas para as Capitais, todavia, devido ao contin-

genciamento de recursos, não havia previsão de nenhum financiamento de obras de uni-

dades socioeducativas em 2017 e 2018.

Aliado a falta de recursos para construir um NAI e, após análise da demanda de

vagas para cumprimento de medida socioeducativa da região de Londrina, foram surgin-

do novos cenários à comunidade socioeducativa de Londrina e ao DEASE, que exigiram

a mudança de foco para qualificação e humanização dos espaços físicos que possibili-

tem a efetiva garantia de direitos dos jovens privados de liberdade, no tocante a perma-

nência em espaço físico salubre e alinhado á proposta do projeto politico pedagógico.



GOVERNO
DO ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

Dessa forma, a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos — •

SEJU, manifesta o interesse em construir no terreno localizado no Jardim Guararapes,

com área de 11.253.11 m2, um Centro de Socioeducação — CENSE, com capacidade de

similar ao equipamento atual, com alojamentos padronizados As normas do Sinase, es-

cola, escola oficina, quadra poliesportiva, bloco de saúde, espaço de visitas e adminis-

tração.

E importante evidenciar que o Estado do Paraná mantém o interesse quanto A

execução da citada obra e, para tanto, submeterá projeto ao Conselho Estadual dos Di-

reitos da Criança e do Adolescente para captação de recursos financeiros necessários

para sua construção.

Diante dos novos cenários de atendimento socioeducativo ao adolescente autor

de ato infracional no município de Londrina, das situações adversas na arquitetura do

Centro de Socioeducação Londrina I, do interesse da administração estadual em cons-

truir uma nova unidade socioeducativa em Londrina, o pleito tem concordância da Vara

da Infância e Juventude, do Ministério Público e dos Conselhos de Direitos da Criança e

do Adolescentes, na esfera Municipal e Estadual.

Assim, solicitamos a alteração nos artigos 2°, 3° e 40, para onde consta Núcleo

de Atendimento Inicial - NAI, passe a constar Centro de Socioeducação — CENSE.

Coloco-me à disposição para esclarecimentos e apresento a Vossa Excelência

protestos de consideração.

u.144David An onio ancotti

Diretor do Departamento de Atendimento Socioeducativo

Ao Excelentíssimo Senhor
Marcelo Bellnati Martins
Prefeito Municipal de Londrina — Pr
Avenida Duque de Caxias, 635 - Jd. Mazei II
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tando oom o lots 02 da aubdivisio da quadra 41 do Jardim Ouararese, DO rum*
Wi 4044'59%6, numa =1:011GA de 5o,00 astros, Agate saga* ainfroutemdo con
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PROPRIATIBIA:- MAMA D8 8.0.11.440 DA LOMISIIR1 001(0-0., sooloassso 13101al
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VEIL
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'4•4 •10:4' kfqY MW

Apailn00 •

tab a.a 45.485 
ReGieTRo GERAL

bAT A 16 de novembro de .9

IDENTiFiCAÇÃO DO IMÓVEL

n

Fiala

01 

MATRCULAo.o 
14.865

QUADRA VI (seis), com a area de 11./-

253,11 metros quadradoe, situada no "SARDIM OUARARAPES", desta cidade, subdi

viso dos lotes 3o e 3o.A, da Glebe Simon Fraser, deste Municipio e Comarca,

dentro das seguintes divisas e controntaoaes:- "A Nordeste, frente pars a

no row) lm 27°08'50" SR - 35,28 metros e em concordância de curve coin -
desenvolvjmento de 69,o7 metros mom raio de 127,00 metros, no rumo NW 58016'

24" St., na extenso de 9,24 metros, e ainda em concorancia de curve de es-

com desenvolvimento de 9,88 metros e raio de 5,41 metros, a Sudeste, -

frente pare a Rua Elias Tosetti, no rumo SW 46919'32" RE., na extensin de /-

37,66 metros, a, ainda em concordincia de curva de esquina, com desenvolvi -
mento de 11,92 metros e raio de 9,00 metros, a Sudoeste, frente pare a Rim -
"C", no rumo NW 58016'24" SE., com 78,22 metros, e em concordincia de curve,

com desenvolvimento de 96,26 metros e raio de 177300 metros, no rume NW 270-

o615e" SE, na extensito- de 53,6o metros, e, ainda, on concordifricia de curve -

de esquina com desenvolvimento de 9,4o metros e raio de 4,89 metros, a Noro-
sate, frente para. a Rua "t" no mume WV 83E1/4)1'34" WS., na extemeio de 39,26 -
metres, e, ainda, on concord:Incia de curve de esquina, com desenvolviaento -
de 12,23 metros e raio de le,o3 metros".- Area easa de formate irregular.-De
acordo com mapa e memorial desoritivo,arq. nests Cartório sob no.49.-

- BELTWIToRIas-igo bA.-

PRAPRIEPARIA:- CONSAARIA DE DESENVOLVIMERTO DE LORDRINA - CODEL, empresa pó-

blica municipal, com sede nesta cidade, iliac. no CGCMP sob n't
76.933.9694°a-87, no ato representada per seu Presidents e-
por seu Diretor-Financeiro, respectivamente, DR. PLMR0 MBAR
DIO LOPES, ene-civil, port. da Ident. RG 838.767-2B e do CIC

sob 110 158.883.639-87 e or. RUBENS Bstillo; economista, port. -
da Ident. HQ 464.434-PR e do CIC sob ne oo3.659.989-15, ambos

brasileiros, casados, res. e dom. nests cidade,.-

REMIT° AITFERIGR:- 1/4.288, em maior porgio o registro de loteamento sob n0

4/4.288 o ay. sob ne 4-A/4.288, todos deste Mao, ref. aos..
lotes nos 3o e 3o-A, acima aludidoa, subdivisiO ou leteamento
com a denceinagio de "JARDIM OUARARAPES".-

VILHETE DE DISTRIBUICK0,- n0 60576 aos 12.11.87.-
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EdEkI Toporoodl - 3.o Andar • Solo 904 - Noma. 22-3050 e 22-5I5I

44. 'MARTHA DAISY BRAGA CRUZ
TITULAS

ICONS AP. DÓRTHR RAIMPAZZO
orro.mt. MAMA

Ammt.d.

45.485 soh noo
REGISTRO GERAL

D A T Ao• LS lie novembro de 1.987.- Conlinuaçao
MATRICULA

Ficha

o2 

14.865

CMMTIFICACÃO DC/ IMÓVEL REGISTRO n.o 11114.865. 

VENDA E COMPRA.-

QUADRA VI (eels), com a area de 11.253,11 m2, situada -
no "JANDIN OUARARAPES", desta cidade,- canstante desta matricula.-

NOES DA TWONOMMENTEs- CONPANRIA DE DESMOLVIMENTO DE LONDRINA - CO1)E2., JET.-
qualificada na matricula.-

NONE DA no It.- COPWANHIA DE HAMA= DE IONTRIRA - OTIAR-LD., inn. -
no COC sOb n2 78.616.760/0001-15.-

TIT= DE TRANSMISS7:01- VENDA E COMA.-

MINA E DATA DO TITULO:- Escritura PtIblica de Venda e Compra, lavrada no 42-
rgbe1ionato desta cidade, no livro no 283.S, fie. 277/278, dia o6 de noves -
bro de 1.987.-

VALOR:- CES. 2.406.000,00 (dois milhges e quatrocentos mil crezados),-inclu-. .
farikkitehriffigir 1/4.288, em meter porgio e reg. de loteamento sob 04/4.
288 e ay. sob FOR 4:A/4.288, toting( deste Oficio.-

=MEMOS LITESENTADOS:- GR-4 n2 7065/87, datada de 10.11.87, Isento, (in -
oluindo outro imgvel) na Ag. de Rendas desta cidade e mate Cert.Neg.do pia -
tribuider datada de 05.11.87 e de gnus d/ofioio sob n2 10.9507.- Dispensa-
da a Cert.Neg. Municipal cont. reoreto Lei n9 7433/85.- Que a outorgante von
dedora deixa de apresentar a CFD do IATAS de acOrdo com 0 Decre0 Lei 021958
de 09.09.82 e Orden de Serviço IAIIS/EAN n2 98 de o9.11.82, a 'qual se reapon
sabiliza Civil is Criminalmente.- A vendedora declare sob responsabilidade ci
vil e penal, que inexistem agges reais e pessoais reipersecutOrias relatives
ao S.indvel Objeto delete registro e de qualquer outro Onus reais incidentes
sobre 0 memo na forma do § 32 do Art. Is do Decreto n2 93.24o de o9.0.85e
Of.Circ. ng 17/86 da CG7 do PR.- C/330 Ylc.-

CONDICOES:- As do titulo.-
ANOTACCIR bi.-

O referido i verdade e dou.fi.
drina, 16 de novembro de 987.-
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ITUt AR
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OM W. UMW

Aprneedo

sob n.a

D ATA, 
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61.633

REGISTRO GERAL 
o3 de agosto de 1.992.- coot. 0.MAT. N.o

Maio

o3

14.865

AT'. N.o
14d165/11

(_j_141131X.W_ANDIVagSw_J-

Conforme requerimento aesinado nests-
cidade aos 19.o6.92, com mapa e memorial descritivo, dev. arquivado n/CartO.
rio sob FICA AVERB.110 a subdividem do imOvalconstante desta
matricmla, ou aejas- QULDRA VI (seis), com a area de 11.253,11 m21-resulten-
dO nas seguintes ;memo- WTI; DB IERRA$ mob na 01 (um), medindo a ;ree de /-

5•42SA54 ;air 4i subao da quadra VIP- dentro das seguintes divisas e /-
confronta0esv- "Inicia-se confrontando com a Rua Dom Jblo VI, no rumo R283*
01'34"St, numa extenslo de 39,26 metros, am conoorancia de esquina com raio
de 4,89 metros e desenvolvimento de 9,40 metros, deste segue confrontando
con a Rua Alceu Segantin (antiga Rua C), no rumo NO 2750650"SX. numa extol-
s0 it. 53,60 metros I, com raio de 17700 metros e desenvolvimento de 68639 -
metros, deste segue confrontando com o lots 02 da subdivi•Go da quadra VI
do Jardim Qua rapes, co rumo sit 404459"33, numa extenrao de 50,00 metros,
deste segue confrontando com a Rim amain& Nonino (antiga rua D), com raio
de 127,00 metros e desenvolvimento its 4907 metros e no rumo SM 27106'50"DV,
numa sztenao da 35,28 metros, ms conoordincia de esquina pas raio de 10,03-
metros e desenvolvimento de 12,23 metros, atingindo assim o inioic delete des
crip7,00.- LOTAISt taw sob na 02 Onielc cow a ;rea de 5,762,67 metros qua
arados. da eubdivisao da ouadre ne VI,-dentro das seguintes divisas e octal-
frontages,. "Inicia-se confrontando cam a Rua Atlas Tosetti, no rumo 33465-
19'32"SW, numa extens30 de 37,66 metros, em monoordincia de esquina, com raio
de 9,o6 metros me, desenvolvimento de 11,92 metros, deste segue confrontando -
coa a Rua Al seu Smsantin (antiga rua C), no rumo St 58,16'24" 316 numa eaten
alo de 78,22 metros • oom raio de 17700 metros e desenvolvimento de 27,87 -
metros, deste segue confrontando aos o late 01, da subdiyieio da quadra NI .
do jartial OUSLXILTSPOS, DO Z.Z110 SW 4044'599M nuns arty:8;A de 9400 metros,
deste segue confrontando cow a Rua trmslindo Nonino (antiga Ana L), com raio
de 127,00 metros e desenvolvimento de 20,00 metros e no rumo NW 58,16'24"SS,
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Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

Oficio n° 447/2019-GAB.

Londrina, 5 de junho de 2019.

A Sua Excelência, Senhor

Ailton da Silva Nantes

Presidente da Câmara Municipal

Londrina — Pr

Assunto: Encaminha Projeto de Lei — altera dispositivos da Lei n° 12.422,

de 13 de junho de 2016.

Senhor Presidente,

Estamos encaminhando a essa Egrégia Casa de Leis a apensa

propositura através da qual, pretende o Executivo, autorização legislativa para

que possa alterar dispositivos da Lei n° 12.422, de 13 de junho de 2016, que

desafetou de uso comum do povo e/ou especial Areas de terras denominadas lotes

1 e 2 resultantes da subdivisão da quadra VI (seis) de uma area maior com

11.253,11m2, do Jardim Guararapes, de propriedade do Município, e

autorizou sua doação ao Estado do Paraná. Justificativa anexa.

Atenciosamente,

Marcelo Belinal Martins

PREFEITO DO UNICÍPIO

AL DEN. ,0/06/1?-14h38in


