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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (23/03): 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Suspende repasse ao plano de saúde da Caapsml (PL 38/2017) – Iniciativa 
do Executivo, o projeto, que tramita em regime de urgência, suspende 
temporariamente, até dezembro deste ano, o repasse de 4% das contribuições 
dos órgãos da administração direta e indireta do Município, calculados sobre o 
total da folha de pagamento, ao Plano de Assistência à Saúde da Caixa de 
Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina 
(Caapsml). De acordo com a justificativa do Executivo, a suspensão do repasse 
é uma das medidas que visam ao equilíbrio fiscal nas finanças do Município, 
que apresenta uma projeção de déficit para 2017 de R$ 120 milhões. O autor 
afirma ainda que a medida não implicará em prejuízos ou descontinuidade do 
atendimento dos beneficiários do plano Caapsml, pois o mesmo conta com 
equilíbrio financeiro e atuarial, suportado pela sua reserva técnica, atualmente 
em R$ 57 milhões. O Município, por sua vez, deverá economizar 
aproximadamente R$ 22 milhões com a suspensão temporária de recursos. As 
Comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Finanças e Orçamento e de 
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização acolheram os pareceres 
técnicos e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de 
Seguridade Social também manifestou-se favoravelmente à iniciativa, com voto 
em separado do vereador Boca Aberta (PR). O parlamentar apresentou 
requerimento para realização de audiência pública sobre o tema, que foi 
rejeitado pelos demais vereadores. Quorum: 10 votos favoráveis. 
 
REDAÇÃO FINAL 
Estabelece regras de sinalização em escadas rolantes (PL 83/2016) – 
Iniciativa do vereador Péricles Deliberador (PSC) e da ex-vereadora Elza 
Correia, o projeto foi aprovado na forma do substitutivo nº 1 apresentado pela 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação, propondo regras para o uso de 
escadas ou esteiras rolantes em todo tipo de estabelecimento da cidade. De 
acordo com a matéria, um pedestal informativo deverá ser instalado na entrada 
de cada um destes equipamentos, contendo proibições e recomendações 
relativas ao seu uso. A proposta ainda prevê que o projeto, instalação e 
manutenção das escadas ou esteiras rolantes serão feitos de acordo com as 
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  
 
Os autores apresentaram a emenda nº 1 ao substitutivo nº 1, detalhando as 
medidas para o pedestal informativo, que deverá ter no mínimo um metro e 
cinquenta centímetros e no máximo um metro e oitenta centímetros de altura. 



Após a aprovação do projeto em primeiro turno, o vereador Eduardo Tominaga 
(DEM) apresentou a emenda nº 2 ao substitutivo nº 1, que acrescenta os 
parágrafos 2º, 3º e 4º ao artigo 3º do substitutivo, prevendo a colocação de 
capa de anteparo no corrimão. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
acolheu parecer jurídico e votou favoravelmente à emenda nº 2, apresentando 
a subemenda nº 1 para suprimir o parágrafo 4º, que explica a função da capa 
de anteparo. A proposta foi aprovada com a emenda nº 2 e sua subemenda. 
Quorum: maioria simples.  
 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Reserva de vagas a pessoas com deficiência e idosos (PI 50/2017) – O 
vereador João Martins (PSL) solicita informações referentes à fiscalização e ao 
cumprimento das leis que estabelecem a reserva de vagas de estacionamento 
na Zona Azul para pessoas com deficiência e idosos. O vereador também 
deseja saber se a campanha educativa Multa Moral tem sido realizada. 
 
Doação de terreno à BRF (PI 51/2017) – O vereador Professor Rony (PTB) 
questiona a atual situação do processo de doação de terreno pelo Instituto de 
Desenvolvimento de Londrina (Codel) à empresa BRF, na zona Norte da 
cidade, e solicita cópia da documentação.  
 
Cidade Industrial de Londrina (PI 52/2017) – O vereador Professor Rony 
(PTB) solicita, entre outros dados, informações sobre os servidores de carreira 
da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, do Instituto de 
Desenvolvimento de Londrina (Codel) e da Companhia de Habitação de 
Londrina (Cohab) que participaram da elaboração dos projetos de 
implementação da Cidade Industrial de Londrina (Cilon). 
 
Despesas com transferência da Codel (PI 53/2017) – O vereador Felipe 
Prochet (PSD) deseja saber se a Prefeitura está pagando aditivo ao 
proprietário do imóvel que sedia o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 
de Londrina (Ippul) para abrigar também a sede do Instituto de 
Desenvolvimento de Londrina (Codel) e se o contrato de locação da antiga 
sede da Codel ainda está em vigência. 
 
REQUERIMENTO  
Comissão Especial para acompanhar e fiscalizar o projeto do Contorno 
Norte (REQ 78/2017) – O vereador Jairo Tamura (PR) defende durante a 
sessão ordinária desta tarde a criação de uma Comissão Especial, com prazo 
de 360 dias, para acompanhamento e fiscalização do projeto Contorno Norte 
junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e concessionárias. 
Quorum: 10 votos favoráveis. 
 
AGENDA 
Sexta-feira, 24/3: 
19 horas – Audiência Pública sobre “Analfabetismo em Londrina”, organizada 
pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, que deverá reunir os 
diferentes agentes públicos que atuam na Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). A audiência será realizada na sala das sessões do Legislativo, com 
transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br. 



 
Segunda-feira, 27/3: 
19 horas – Audiência Pública sobre o projeto de lei nº 145/2013, que institui no 
calendário de comemorações oficiais do município o Dia do Nascituro. A 
organização é das comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Direitos 
Humanos e Defesa da Cidadania. A audiência será realizada na sala das 
sessões do Legislativo, com transmissão online por meio do site 
www.cml.pr.gov.br. 
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