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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (29): 
 
17 horas – A professora Ana Lucia da Silva, da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL), e os alunos da cidade que conquistaram medalhas na 
Olimpíada Brasileira de Matemática participam da sessão desta tarde para 
falarem sobre a participação no evento. O convite foi feito pelo vereador Ailton 
Nantes (PP) por meio do requerimento nº 147/2017. 
 
PARECER PRÉVIO 
Suspende o pagamento de quinquênio e de licença-prêmio aos servidores 
públicos municipais comissionados (PL nº 36/2017) – Os vereadores e 
vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação ao projeto de lei nº 36/2017, de autoria do Executivo, 
que tramita em regime especial e altera o Estatuto do Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos Civis do Município para suspender o pagamento de 
adicional por tempo de serviço (quinquênio) e de licença-prêmio aos servidores 
públicos municipais comissionados. Anteriormente a Comissão de Justiça 
solicitou esclarecimentos sobre o pagamento do benefício à Procuradoria Geral 
do Município; à Controladoria Geral do Município e à Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos, além da Procuradoria Jurídica, da Controladoria Geral e 
do Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Londrina. 
Em novo parecer prévio a Comissão de Justiça solicita manifestação do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina (Sindserv). Quorum: 
maioria simples.  
 
REDAÇÃO FINAL 
Institui o Programa de Orientação e de Prevenção de Acidentes 
Domésticos com Crianças (PL nº 59/2017) – De autoria do vereador Ailton 
Nantes (PP), o projeto institui no Município o Programa de Orientação e de 
Prevenção de Acidentes Domésticos com Crianças, que deverá ser executado 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), escolas, Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEIs) e demais espaços de atendimento a gestantes, 
mães e crianças do município. As ações de orientação e prevenção de 
acidentes deverão abordar os cuidados no que se refere ao uso e 
acondicionamento de medicamentos e substâncias químicas; ao contato com 
equipamentos elétricos, ferramentas perfurocortantes e instalações elétricas; à 
proteção de sacadas e janelas de apartamentos; ao uso de elevadores e 



piscinas e à circulação de crianças na cozinha, durante a preparação de 
alimentos, entre outros, além de noções de primeiros socorros. 
 
O projeto também cria a Semana de Conscientização sobre Acidentes 
Domésticos com Crianças, que deverá ser realizada todos os anos, 
compreendendo palestras com especialistas e atividades voltadas à 
propagação dos cuidados que devem ser tomados na prevenção de acidentes 
domésticos. A matéria foi aprovada com as emendas nº 1 e nº 2, que alteram a 
redação original para apenas sugerir a execução do programa nos serviços 
públicos e para incluir ações que assegurem orientações voltadas à prevenção 
de acidentes. Quorum: maioria simples. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Inclui o Dia da Música no Calendário de Comemorações Oficiais (PL nº 
51/2017) – De autoria do vereador Junior Santos Rosa (PSD), o projeto institui 
no Calendário de Comemorações Oficiais do Município o Dia da Música, que 
será celebrado anualmente em 1º de outubro. O autor lembra que neste dia já 
é comemorado o Dia Internacional da Música, instituído em 1975 pelo 
International Music Council, organização não governamental fundada com 
apoio da Organização das Nações Unidas. A Comissão de Justiça, Legislação 
e Redação acolheu parecer da assessoria jurídica e manifestou-se 
favoravelmente à proposta, com a emenda nº 1, que altera o texto do artigo 2º, 
para apenas sugerir que as instituições e escolas de música organizem 
eventos gratuitos neste dia. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de novas emendas. Quorum: maioria simples. 
 
Prevê atendimento preferencial a pessoas com transtorno espectro 
autista (PL nº 65/2017) – De autoria do vereador Jairo Tamura (PR), o projeto 
prevê que todos os estabelecimentos comerciais, de serviços e similares do 
município, como hotéis, cinemas, teatros, clubes, centro comerciais, dentre 
outros, darão atendimento preferencial e prioritário a pessoas com transtorno 
do espectro autista. Também será permitida a estas pessoas a utilização das 
vagas preferenciais em estacionamentos públicos e privados. Os 
estabelecimentos deverão manter, em local visível, placas informando o 
atendimento preferencial. O autor lembra, na justificativa do projeto, que a 
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista deixou claro que o indivíduo com este diagnóstico é 
considerado pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação acolheu parecer jurídico e votou 
favoravelmente à tramitação do projeto na forma de substitutivo que apresenta, 
com ajustes na redação. A Comissão de Direitos Humanos e Defesa da 
Cidadania votou favoravelmente à matéria, na forma do substitutivo nº 1. Após 
a aprovação em primeiro turno o autor apresentou as emendas nº 1 e nº 2, que 
tornam mais detalhada a redação e incluem a obrigatoriedade de os 
estabelecimentos manterem, em local visível, placas de atendimento prioritário 
com o símbolo mundial deste transtorno. A Comissão de Justiça manifestou-se 
favoravelmente às emendas. Quorum: 10 votos favoráveis.  
 
PARECERES PRÉVIOS 



Autoriza a criação do “Programa Pedagógico Hospitalar” (PL nº 119/2017) 
- Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 119/2017, de autoria do 
vereador Junior Santos Rosa (PSD), que autoriza a criação do “Programa 
Pedagógico Hospitalar” destinado às crianças e adolescentes hospitalizados no 
município. A proposta tem o objetivo de proporcionar às crianças e 
adolescentes que estudam na rede pública a continuidade da prática 
pedagógica enquanto estiverem impedidos de comparecer às aulas em razão 
de tratamento de saúde, por meio de um currículo que favoreça o ingresso, 
retorno ou adequada integração ao grupo escolar correspondente. De acordo 
com o projeto, o programa poderá ser desenvolvido por meio do atendimento 
pedagógico domiciliar ou do atendimento pedagógico hospitalar. A Comissão 
de Justiça solicita a manifestação da Secretaria Municipal de Educação e do 
Conselho Municipal de Educação sobre a proposta. Quorum: maioria simples. 
 
Oferta leito hospitalar privativo para mães de natimorto e com óbito fetal 
(PL nº 143/2017) - Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer 
prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 
143/2017, do vereador Filipe Barros (PRB), que prevê tratamento diferenciado 
e acomodação separada em clínicas e hospitais para as parturientes de 
natimorto e com óbito fetal. A proposta prevê ainda que, nos dois casos, 
quando solicitado ou constatada a necessidade, as parturientes poderão ser 
encaminhadas pela unidade de saúde para acompanhamento psicológico na 
própria unidade ou para o Centro de Apoio Psicossocial mais próximo de sua 
residência. Em caso de necessidade, o atendimento poderá ser estendido à 
família da parturiente. A Comissão de Justiça solicita o envio do projeto para 
análise da Autarquia Municipal de Saúde. Quorum: maioria simples.  
 
Obriga a implementação de atividades para reparar danos causados no 
ambiente escolar (PL nº 144/2017) – Os vereadores e vereadora também 
votam nesta tarde parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação ao projeto de lei nº 144/2017, do vereador Filipe Barros (PRB), que 
torna obrigatória nos estabelecimentos da rede municipal de ensino a 
implementação de atividades com fins educativos para reparar danos causados 
no ambiente escolar, como penalidade posterior à advertência verbal ou 
escrita. As atividades serão exercidas e acompanhadas pelos gestores 
escolares, mediante a prática de preservação ambiental, reparação de danos 
ou a realização de atividade extracurricular.  
 
O projeto prevê também que caberá ao pai ou responsável legal reparar o 
eventual estrago causado à unidade escolar ou aos objetos dos colegas, 
professores e servidores públicos. Ainda de acordo com a proposta, o gestor 
escolar ficará autorizado a revistar o material do aluno quando houver suspeita 
de que esteja carregando objeto que coloque em risco sua integridade física ou 
de terceiros. A matéria estabelece também que os pais ou responsáveis que 
não matricularem, não acompanharem a vida escolar de seus filhos ou não 
atenderem à convocação do gestor escolar para comparecimento à escola 
terão suspensos todo e qualquer benefício social. Acolhendo parecer da 
assessoria jurídica, a Comissão de Justiça solicita manifestação da Secretaria 



Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Educação. Quorum: 
maioria simples.  
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECERES DO CMC 
Simplifica as regras de liberação de alvarás (PL nº 57/2017) – Os 
vereadores e vereadora votam nesta tarde pedido de prorrogação de prazo 
solicitado pelo Conselho Municipal da Cidade (CMC) para análise do projeto nº 
57/2017, de autoria do vereador Ailton Nantes (PP). A proposta tramita em 
regime especial e acrescenta o artigo 9º-A ao Código de Posturas do Município 
(lei nº 11.468/2011) com a finalidade de simplificar o processo de emissão de 
alvarás de Localização e Funcionamento, Vigilância Sanitária e Ambiental e 
Certidão de Óbice de microempresas, empresas de pequeno porte, igrejas e 
entidades beneficentes. De acordo com a proposta estes estabelecimentos 
deverão apresentar Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros; Estudo de 
Impacto de Vizinhança (EIV) e Declaração de Responsabilidade do Titular ou 
responsável legal pela empresa ou entidade/Igreja. Além do CMC, a Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando 
manifestação da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), Secretaria 
Municipal de Fazenda, Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) e Associação 
Comercial e Industrial de Londrina (Acil). O prazo solicitado pelo CMC vai até 
30 de julho. Quorum para aprovação da prorrogação de prazo: maioria simples.  
 
Autoriza a doação de área ao Centro de Ensino Superior de Maringá – 
Cesumar (PL nº 132/2017) – Os vereadores e vereadora também votam nesta 
tarde pedido de prorrogação de prazo solicitado pelo Conselho Municipal da 
Cidade (CMC) para análise do projeto de lei nº 132/2017, que propõe que seja 
desafetada uma área de 16.195,05 metros quadrados na Vila Santa Terezinha 
(zona Leste) para doação ao Centro de Ensino Superior de Maringá (Cesumar), 
com o objetivo de permitir a ampliação do campus desta instituição. O projeto 
define ainda novas diretrizes urbanísticas na região para implantação do 
empreendimento. Entre as contrapartidas previstas estão o desenvolvimento de 
ações sociais e esportivas em benefício da população circunvizinha; a 
realização de obras de infraestrutura e recuperação da malha asfáltica do 
município, no valor de R$ 3.100.000,00; e recuperação ambiental do fundo de 
vale. A matéria foi encaminhada para parecer do CMC antes da análise pelas 
comissões permanentes do Legislativo. O novo prazo solicitado vai até 30 de 
julho. Quorum para aprovação da prorrogação de prazo: 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. Quorum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria 
simples.  
 
Propriedade da área do Grêmio Esportivo dos Operários da Prefeitura (PI 
nº 146/2017) – O vereador Filipe Barros (PRB) deseja saber a quem pertence a 
área onde se localiza o Grêmio Esportivo dos Operários de Londrina; qual o 
órgão responsável pela limpeza, manutenção e segurança do local e se foi 



implementado projeto para aproveitamento da estrutura para atendimento a 
alunos da rede municipal de ensino em regime integral, entre outras atividades. 
 
Violência, serviços médicos à disposição da população, projetos 
esportivos e culturais – Na  sessão desta tarde o vereador Junior Santos 
Rosa (PSD) apresenta quatro pedidos de informação ao Executivo sobre os 
seguintes assuntos: índices da violência no município, com dados sobre a 
criminalidade nos últimos cinco anos (PI nº 147/2017); especialidades médicas 
disponíveis na rede do Sistema Único de Saúde (SUS) do município e o 
número de médicos para cada especialidade (PI nº 148/2017); quais projetos 
sociais estão em execução pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL) e 
quantas pessoas são atendidas (PI nº 149/2017) e quais os projetos sociais 
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura, além do perfil demográfico 
das pessoas atendidas, entre outras informações (PI nº 150/2017). 
 
Entidades beneficiadas por doações no Imposto de Renda (PI nº 151/2017) 
– O vereador Ailton Nantes (PP) deseja saber qual o critério para distribuição 
das doações feitas a entidades beneficentes por meio da Declaração de 
Imposto de Renda e quais entidades são beneficiadas. 
 
Equipes do Programa Saúde da Família (PI nº 152/2017) – O vereador 
Vilson Bittencourt (PSB) questiona se as equipes do Programa Saúde da 
Família que atuam no município estão completas; quantos médicos estão 
atuando e quantos estão afastados, entre outras informações. 
 
AGENDA 
30 de junho, sexta-feira 
20 horas – Solenidade de entrega do Título de Cidadão Honorário ao médico 
Pedro Gordan, concedido por meio da lei nº 12.468/2016, por iniciativa da 
Mesa Executiva do biênio 2015/2016, composta pelos ex-vereadores Professor 
Fabinho, Elza Correia e Tio Douglas e pelos vereadores Vilson Bittencourt 
(PSB) e Jamil Janene (PP). A honraria será entregue este ano por iniciativa do 
vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB). 
 
3 de julho, segunda-feira 
19 horas – A Comissão de Justiça, Legislação e Redação coordena audiência 
pública para debater o projeto de lei nº 101/2017, de autoria do Executivo, que 
altera os critérios para distanciamento de unidades escolares de bares, 
estabelecimentos que permitam o consumo de bebidas alcoólicas ou explorem 
jogos eletrônicos e de bilhar. A audiência será realizada na sala das sessões 
com transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br 
 
FALE COM OS VEREADORES  
 
Ailton Nantes (PP) 3374-1380 ailtonnantes@cml.pr.gov.br 

Amauri Cardoso (PSDB) 3374-1378 amauricardoso@cml.pr.gov.br 

Boca Aberta (PR) 3374-1385 bocaaberta@cml.pr.gov.br 

Daniele Ziober (PPS) 3374-1372 danieleziober@cml.pr.gov.br 



Eduardo Tominaga (DEM) 3374-1381 eduardotominaga@cml.pr.gov.br 

Estevão da Zona Sul (PTN) 3374-1371 estevaodazonasul@cml.pr.gov.br 

Felipe Prochet (PSD) 3374-1384 felipeprochet@cml.pr.gov.br  

Filipe Barros (PRB) 3374-1374 filipebarros@cml.pr.gov.br  

Guilherme Belinati (PP) 3374-1390 guilhermebelinati@cml.pr.gov.br  

Jairo Tamura (PR) 3374-1370 jairotamura@cml.pr.gov.br  

Jamil Janene (PP) 3374-1375 jamiljanene@cml.pr.gov.br  

João Martins (PSL) 3374-1373 joaomartins@cml.pr.gov.br  

Junior Santos Rosa (PSD) 3374-1383 juniorsantosrosa@cml.pr.gov.br  

Mario Takahashi (PV) 3374-1234 mariotakahashi@cml.pr.gov.br  

P. Gerson Araújo (PSDB) 3374-1388 pastorgersonaraujo@cml.pr.gov.br  

Péricles Deliberador (PSC) 3374-1389 periclesdeliberador@cml.pr.gov.br  

Professor Rony (PTB) 3374-1382 professorrony@cml.pr.gov.br  

Roberto Fú (PDT) 3374-1376 robertofu@cml.pr.gov.br  

Vilson Bittencourt (PSB) 3374-1379 vilsonbittencourt@cml.pr.gov.br  
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