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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (24): 
 
17 horas – O chefe regional do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do 
Paraná (Ipem-PR), Marcelo Trautwein, participa da sessão desta tarde para 
falar sobre os 50 anos da instituição, criada pela lei estadual nº 5.652/1967. O 
convite foi feito pelo vereador Professor Rony (PTB) por meio do requerimento 
nº 355/2017. 
 
REDAÇÃO FINAL 
Transforma trecho de avenida em Zona Comercial Seis (PL 111/2016) – 
Iniciativa do vereador Junior Santos Rosa (PSD), o projeto inclui a avenida 
Ludwig Ernest, no trecho entre a avenida Saul Elkind e a avenida Benjamin 
Siebeneich, na classificação de Zona Comercial Seis (ZC-6). Atualmente a 
avenida Ludwig Ernest, que consiste em um trecho da rodovia Carlos João 
Strass, está classificada como Zona Residencial Três (ZR-3) pela lei nº 
12.236/2015 (Uso e Ocupação do Solo) e como via Coletora B pela lei nº 
12.237/2015 (Sistema Viário), que integram o Plano Diretor do Município. O 
autor justifica que o trecho já está consolidado e impactado com barracões 
comerciais, não havendo ali residências, visto que por um período foi 
classificado como ZC-6, por força da lei nº 9.351/2004. Depois de ser 
submetido a consultas de órgãos externos, ser avaliado pelas comissões 
permanentes do Legislativo e ser tema de audiência pública, o projeto foi 
aprovado em segundo turno com a emenda modificativa nº 1, da Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação, que altera a súmula e o artigo 1º do projeto 
para mudar o zoneamento apenas dos lotes frontais à avenida Ludwig Ernest. 
Quorum: maioria simples. 
 
PRAZO PARA EMENDAS 
Caixas eletrônicos adaptados para cadeirantes (PL nº 126/2017) - O 
presidente da Câmara, vereador Mario Takahashi (PV), deverá anunciar o 
prazo de sete dias úteis para apresentação de emendas ao projeto de lei nº 
126/2017, de autoria do vereador Professor Rony (PTB), que acrescenta artigo 
ao Código de Obras e Edificações do Município (lei nº 11.381/2011). De acordo 
com a mudança proposta, todos os estabelecimentos bancários terão no 
mínimo um caixa eletrônico que permita o acesso e o uso por pessoas com 
necessidades especiais (cadeirantes). O projeto prevê ainda que estes 
equipamentos deverão seguir as orientações previstas na NBR-9050 da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A Comissão de Direitos 
Humanos e Defesa da Cidadania solicita a manifestação, por meio de parecer 



prévio, da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) e da Associação dos 
Deficientes Físicos de Londrina (Adefil).  
 
REDAÇÃO FINAL 
Cria e denomina escola municipal (PL nº 129/2017) – Iniciativa do Executivo, 
o projeto cria e denomina a Escola Municipal Professor Joaquim Pereira 
Mendes, localizada na avenida Juscelino Kubitscheck, nº 2302. A instituição de 
ensino funcionará em dualidade administrativa com o Colégio Estadual Vicente 
Rijo, para atender à demanda de ensino fundamental na região central da 
cidade. Após pareceres favoráveis das comissões permanentes da Câmara, o 
projeto foi aprovado em discussão única. Quorum: maioria simples. 
 
Oferta leito hospitalar privativo para mães de natimorto e com óbito fetal 
(PL nº 143/2017) – De autoria do vereador Filipe Barros (PRB), o projeto 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 receber acompanhamento psicológico na própria unidade de saúde ou 
serem encaminhadas ao Centro de Apoio Psicossocial mais próximo de sua 
residência. Em caso de necessidade, o atendimento poderá ser estendido à 
família da parturiente. Depois de consulta à Autarquia Municipal de Saúde, as 
comissões permanentes votaram favoravelmente ao projeto, aprovado em 
segunda discussão com a emenda nº 1, que suprimiu do texto a 
obrigatoriedade de denunciar possíveis infrações junto ao Procon. Quorum: 
maioria simples. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Declara de utilidade pública a Associação Londrinense de Incentivo ao 
Talento e Altas Habilidades/Superdotação (PL nº 199/2017) – De autoria do 
vereador Professor Rony (PTB), o projeto declara de utilidade pública a 
Associação Londrinense de Incentivo ao Talento e Altas 
Habilidades/Superdotação (ALITAHS), entidade sem fins lucrativos que tem 
entre seus objetivos sensibilizar a comunidade para o reconhecimento das 
situações e questões relativas às pessoas com altas habilidades/superdotação; 
colaborar para criação de políticas públicas e estimular a realização de estudos 
e pesquisas sobre o tema. Acolhendo os pareceres técnicos, as comissões de 
Justiça, Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não 
houve apresentação de emendas. Quorum: maioria simples. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Institui no calendário oficial o Dia da Pessoa com Deficiência Visual (PL nº 
186/2017) – De autoria do vereador Felipe Prochet (PSD), o projeto institui no 
Calendário de Comemorações Oficiais do Município o Dia da Pessoa com 
Deficiência Visual, a ser comemorado anualmente no dia 13 de dezembro. 
Neste dia poderão ser realizados eventos que promovam a reflexão sobre as 
dificuldades e preconceitos enfrentados pelas pessoas com deficiência visual,  
incentivem o debate sobre os direitos destas pessoas e sua inclusão no 
mercado de trabalho; difundam orientações sobre a prevenção desta 
deficiência e estimulem a produção de textos em Braille, entre outros objetivos. 



A Comissão de Justiça, Legislação e Redação votou favoravelmente à 
proposta, apresentando a emenda modificativa nº 1, que apenas autoriza a 
realização de eventos para promover o debate sobre o tema. Acolhendo 
pareceres técnicos, as comissões de Educação, Cultura e Desporto e de 
Direitos Humanos e Defesa da Cidadania votaram favoravelmente ao projeto. 
Quorum: maioria simples. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECER  
Autoriza a doação de área ao Centro de Ensino Superior de Maringá – 
Cesumar (PL nº 132/2017) – Os vereadores e vereadora votam nesta tarde 
pedido de prorrogação de prazo solicitado pela Secretaria Municipal de 
Governo para análise, por parte do Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Londrina (Ippul), do projeto de lei nº 132/2017, de autoria do 
Executivo. A matéria propõe a doação de área de 16.195,05 metros quadrados 
na Vila Santa Terezinha (zona Leste) ao Centro de Ensino Superior de Maringá 
(Cesumar), com o objetivo de permitir a ampliação do campus desta instituição. 
A área foi avaliada em R$ 5 milhões pela Comissão Permanente de Avaliação 
de Bens da Prefeitura de Londrina. Tema de audiência pública realizada no dia 
1º de setembro na Câmara, o projeto define ainda diretrizes urbanísticas para 
implantação do novo empreendimento e altera zoneamento de lotes naquela 
região da cidade, além de estabelecer contrapartidas à donatária, como a 
recuperação da malha asfáltica do município no valor de R$ 3.100.000,00 e 
recuperação ambiental do fundo de vale. Com base nos apontamentos feitos 
pela assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu 
parecer prévio solicitando o envio da matéria ao Ippul para análise e 
manifestação. Quorum: maioria simples. 
 
DISCUSSÃO ÚNICA DE REQUERIMENTO 
Comissão Especial para Revisão do Código de Ética (RE nº 406/2017) – O 
vereador Professor Rony (PTB) requer, por meio do requerimento nº 406/2017, 
a formação de uma Comissão Especial (CE) para Revisão do Código de Ética 
e Decoro Parlamentar da Câmara de Vereadores de Londrina, conforme prevê 
o artigo 75 do Regimento Interno (Resolução nº 106/2014). De acordo com o 
autor, a revisão se faz necessária em razão de decisões judiciais que 
suspenderam a eficácia de normas previstas no Código e também para 
adequação de regras que geram dubiedade de interpretação. O requerimento 
sugere que a CE realize seus trabalhos no prazo determinado de 120 dias, 
prorrogável por até metade deste prazo. Quorum: dez votos favoráveis.  
 
AGENDA 
Quarta-feira, 25 de outubro 
19 horas – A Comissão de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do 
Adolescente e da Juventude coordena audiência pública para discutir o tema 
“Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – Políticas Públicas 
de Enfrentamento”. O debate será realizado na sala de sessões, com 
transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br. 
 
Quarta-feira, 1º de novembro 
20 horas – Sessão solene para entrega do título de Cidadão Honorário de 
Londrina ao senhor Natal de Oliveira, por iniciativa do vereador João Martins 



(PSL). A solenidade será realizada na sala de sessões, com transmissão online 
por meio do site www.cml.pr.gov.br. 
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