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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (30): 
 
17 horas – Os organizadores da 2ª edição da Expo Tattoo Londrina, Laryssa 
Nicolini e Fernando Nicolini, participam da sessão desta tarde para falar sobre 
o evento, que será realizado entre os dias 7 e 9 de setembro, no Pavilhão 
Internacional do Parque Ney Braga. O convite foi feito pelo vereador Vilson 
Bittencourt (PSB) por meio do requerimento nº 298/2018. 
 
REDAÇÃO FINAL 
Altera a redação do Regimento Interno da Câmara (PR nº 2/2018) – De 
autoria da Mesa Executiva, o Projeto de Resolução nº 2/2018 faz alterações 
pontuais na redação do Regimento Interno da Câmara Municipal de Londrina 
(Resolução nº 106/2014) para deixar mais claros os artigos que tratam da 
vacância do cargo de vereador e da respectiva convocação de suplente, bem 
como da retirada de pauta e de tramitação das proposições. A matéria foi 
aprovada com a emenda nº 1, de autoria do vereador Jairo Tamura (PR), que 
revoga o parágrafo do artigo 13 do Regimento Interno que prevê que os 
suplentes de vereadores em exercício temporário da vereança não poderão 
concorrer a cargos da Mesa Executiva. Quorum: maioria simples.  
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Restringe a participação em conselhos municipais (PE nº 01/2018) – 
Iniciativa do Executivo, o projeto de emenda altera o artigo 59-A da Lei 
Orgânica do Município (LOM) para proibir a participação em conselhos 
municipais de profissionais que atuem direta ou indiretamente, em suas 
atividades particulares, em processos municipais de licenciamento, análise e 
aprovação administrativa afetos às atividades do conselho. Na justificativa, o 
autor informa que o objetivo é ampliar os efeitos da moralidade administrativa, 
restringindo a participação nos conselhos de membros que possam ter 
interesses pessoais nos encaminhamentos por eles formulados.  
 
O Executivo ressalta ainda que, no documento em que disciplina a 
regulamentação do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), o Ministério das 
Cidades deixa claro o impedimento de análise por profissionais que tenham 
participado do processo de elaboração deste documento, ainda que por suas 
empresas, em benefício da idoneidade do processo de análise e aprovação. 
 
Acolhendo parecer técnico, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
manifestou-se favoravelmente ao projeto, na forma do substitutivo nº 1, que 
altera a redação do texto, acrescentando o parágrafo 7º ao artigo 64 da Lei 



Orgânica (específico dos conselhos), para expressar a proibição. As comissões 
de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização e de Política Urbana e Meio 
Ambiente acolheram os pareceres técnicos e manifestaram-se favoravelmente 
ao projeto na forma do substitutivo nº 1, apresentando a emenda nº 1, que faz 
adequações na redação do parágrafo proposto. Em nova análise, a Comissão 
de Justiça manifestou-se favoravelmente à emenda nº 1. Vencido o prazo 
regimental, não houve apresentação de novas emendas. Quorum:13 votos. 
 
Declara de utilidade pública a Associação de Comitês de Serviços da Área 
Norte Paranaense (PL nº 84/2018) – Iniciativa do vereador Péricles 
Deliberador (PSC), o projeto declara de utilidade pública a Associação de 
Comitês de Serviços da Área Norte Paranaense, que tem por finalidade a 
assistência aos grupos Narcóticos Anônimos e seus Comitês de Serviços. O 
título é importante para que a entidade atenda às suas finalidades estatutárias 
e possa firmar convênios, além de estar regular perante os órgãos públicos. 
Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e 
Redação; de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania e de Seguridade Social 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não 
houve apresentação de emendas. Quorum: maioria simples. 
 
Declara de utilidade pública o Instituto Não Me Esqueças (PL nº 98/2018) – 
Iniciativa do vereador José Roque Neto (PR), o projeto declara de utilidade 
pública o Instituto Não Me Esqueças, constituído em março de 2017 com a 
missão de defender os direitos e a qualidade de vida dos Doentes de 
Alzheimer, de seus familiares e cuidadores. Entre as finalidades específicas 
estão a promoção da assistência social, a educação e a saúde das vítimas da 
doença; a conscientização pública e a compreensão do problema na 
comunidade, por meio de ações socioeducativas; o fomento à capacitação de 
profissionais da área e o apoio a pesquisas científicas relacionadas à doença, 
entre outras. Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça, 
Legislação e Redação; de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania e de 
Seguridade Social manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o 
prazo regimental, não houve apresentação de emendas. Quorum: maioria 
simples. 
 
Abre Crédito Adicional Especial para início das reformas no prédio da 
Câmara (PL nº 107/2018) – De autoria do Executivo, o projeto altera o Plano 
Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Município para 
abrir Crédito Adicional Especial – Superávit Financeiro, no valor de R$ 
500.000,00, junto à Câmara Municipal, para as primeiras providências relativas 
à readequação da estrutura física da sede do Legislativo. A medida 
possibilitará a utilização de parte dos recursos do superávit financeiro apurado 
no balanço patrimonial do exercício de 2017. Atualmente a Câmara dispõe de 
recursos da ordem de R$ 15 milhões em seu Fundo Especial, criado em 2009 
para custear despesas de capital que não possam ser absorvidas pelos 
recursos da programação orçamentária anual. Acolhendo pareceres técnicos, 
as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Finanças e Orçamento 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, não 
houve apresentação de emendas. Quorum: 10 votos. 
 



PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Declara de utilidade pública a Associação Londrina Unida pelo Hospital 
Universitário (PL nº 100/2018) – Iniciativa do vereador Amauri Cardoso 
(PSDB), o projeto declara de utilidade pública a Associação Londrina Unida 
pelo Hospital Universitário (LUHU). A entidade nasceu da união de um grupo 
de pessoas que decidiu participar de uma ação entre amigos com o objetivo de 
angariar recursos para a aquisição de poltronas para acompanhantes de 
pacientes atendidos no Hospital Universitário (HU). A mobilização resultou na 
aquisição de 22 poltronas e em uma série de outras ações em favor da 
instituição de saúde. Em junho de 2017 a LUHU teve sua constituição 
oficializada. O título de utilidade pública é importante para que a associação 
atenda às suas finalidades estatutárias e possa firmar convênios e buscar 
recursos para ampliar suas atividades. Acolhendo pareceres técnicos, as 
comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Direitos Humanos e Defesa 
da Cidadania e de Seguridade Social manifestaram-se favoravelmente à 
matéria. Quorum: maioria simples.  
 
PARECER PRÉVIO 
Regulamenta os serviços e procedimentos permitidos nas farmácias (PL 
nº 89/2018) – Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio 
da Comissão de Desenvolvimento Econômico ao projeto de lei nº 89/2018, de 
autoria do vereador João Martins (PSL), que regulamenta os serviços e 
procedimentos farmacêuticos permitidos em farmácias e drogarias do 
município. Entre os procedimentos permitidos estão a aplicação de vacinas e 
demais medicamentos; atendimento e aconselhamento para problemas de 
saúde autolimitados; revisão da farmacoterapia e conciliação de 
medicamentos; e realização de curativos de pequeno porte. Na justificativa do 
projeto, o autor argumenta que a proposta visa regulamentar o acesso da 
população a serviços que hoje encontram-se disponíveis apenas em grandes 
clínicas. Segundo dados da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e 
Drogarias (Abrafarma), o País já conta com mais de 1,6 mil farmácias 
equipadas com salas de serviços farmacêuticos e farmacêuticos qualificados.  
 
Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação emitiu parecer prévio solicitando a análise e manifestação do 
Conselho Regional de Farmácia; Sindicato do Comércio Varejista de Produtos 
Farmacêuticos de Londrina; Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do 
Paraná; Associação dos Farmacêuticos de Londrina e Secretaria Municipal de 
Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde informou que segue a Norma Técnica 
contida na Resolução SESA (Secretaria Estadual de Saúde) nº 590/2014, que 
abrange o funcionamento de todos os estabelecimentos farmacêuticos no 
Paraná, e que, portanto, entende ser desnecessária a publicação de uma 
norma municipal. 
 
A Comissão de Justiça manifestou-se favoravelmente ao projeto, apresentando 
o substitutivo nº 1, incluindo as drogarias na súmula e artigos do projeto, além 
de propor alterações no texto para garantir maior segurança na aplicação de 
vacinas e tornar obrigatória a licença sanitária para a ampliação de atividades e 
inclusão da prestação de serviços e procedimentos farmacêuticos, entre outras 
mudanças. 



 
A Comissão de Seguridade Social votou favoravelmente ao projeto, na forma 
do substitutivo nº 1. A Comissão de Desenvolvimento Econômico solicita, por 
meio de parecer prévio, a manifestação do Conselho Regional de Farmácia; 
Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Londrina; 
Sindicato dos Farmacêuticos no Estado do Paraná; Associação dos 
Farmacêuticos; Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Regional de 
Medicina do Paraná / Regional Londrina. Quorum: 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.  
 
Programa de Acuidade Visual (PI nº 163/2018) – O vereador Amauri Cardoso 
(PSDB) solicita informações sobre o número de alunos submetidos a avaliação 
e sobre capacitações ofertadas aos professores para realizar a triagem dos 
estudantes, entre outras informações relativas ao Programa de Acuidade 
Visual, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com o 
Centro de Estudo e Pesquisa da Visão de Londrina (Hoftalon).  
 
Atendimento multidisciplinar na Secretaria Municipal de Educação (PI nº 
164/2018) – O vereador Amauri Cardoso (PSDB) deseja saber se a Secretaria 
Municipal de Educação possui equipe multidisciplinar formada por 
fonoaudiólogos, psicólogos e outros profissionais e se há previsão para a 
criação deste tipo de equipe para a rede municipal de ensino. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Os vereadores e vereadora discutem na sessão desta tarde a solicitação do 
Executivo de prorrogação de prazo para resposta ao seguinte PI: 
 
Construção do Complexo da Praça dos Esportes e da Cultura (PI 
142/2018) – O vereador Vilson Bittencourt (PSB) solicita cópia do Termo de 
Compromisso firmado entre a União e o Município em dezembro de 2011 para 
a construção do Complexo da Praça dos Esportes e da Cultura no jardim Santa 
Rita, na zona Oeste da cidade, e questiona se a Prefeitura de Londrina já 
inaugurou a referida obra, entre outras informações. 
 
AGENDA 
15 horas – 7ª Sessão Ordinária da Câmara Mirim, com a participação de 
alunos da Câmara Mirim de Bela Vista do Paraíso (Norte do Estado). As 
sessões da Câmara Mirim contam com a participação de alunos de 13 escolas 
públicas e seis escolas particulares, e são realizadas no plenário do Legislativo, 
com transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br.  
 
FALE COM OS VEREADORES E VEREADORA  
 
Ailton Nantes (PP) 3374-1380 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 

Estevão da Zona Sul (sem 
partido) 

3374-1371 estevaodazonasul@cml.pr.gov.br 

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

Filipe Barros (PSL) 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  

José Roque Neto (PR) 3374-1385 joseroqueneto@cml.pr.gov.br 

Junior Santos Rosa (PSD) 3374-1383 juniorsantosrosa@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  

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

Tio Douglas (PTB) 3374-1380 tiodouglas@cml.pr.gov.br 

Valdir dos Metalúrgicos 
(Solidariedade)         

33-741382 valdirdosmetalurgicos@cml.pr.gov.br 

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

 
EXPEDIENTE  
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da 
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA  
 
MESA EXECUTIVA 2018 
Ailton Nantes (presidente em exercício), Filipe Barros (1º secretário); 
Eduardo Tominaga (2º secretário) e João Martins (3º secretário) 
 
Coordenação Ana Paula Rodrigues Pinto MTB 2277PR Redação Silvana Leão MTB 2502PR 
Fotografia DP Torrecillas Fotojornalismo  Fones (43) 3374-1326 e 3374-1327 


