
 

 

 
INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA – 17ª LEGISLATURA – ANO 10 – Nº. 796 

5ª FEIRA – 30/04/2020 
 

Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira: 
 
16 horas – A secretária municipal de Assistência Social, Jacqueline Micali,  
falará sobre a situação das pessoas em situação de vulnerabilidade neste 
momento de pandemia e sobre o planejamento do Executivo para atendê-
las. O convite foi feito por meio do requerimento nº 58/2020, de autoria da 
Mesa Executiva. 
 
REDAÇÃO FINAL 
Prevê retirada de colmeias em situações de risco (PL nº 13/2019) – De 
autoria do vereador Roberto Fú (PDT), o projeto de lei acresce o artigo 62-A 
ao Código de Posturas do Município de Londrina (lei nº 11.468/2011). A 
proposta dispõe que as colmeias de abelhas e de vespas instaladas em 
locais públicos ou privados, em Londrina, nas situações em que haja risco à 
saúde ou à vida de pessoas ou animais, deverão ser removidas. Em locais 
públicos, o órgão municipal competente deve ser acionado para tomar as 
providências necessárias. Em locais privados, a responsabilidade pela 
remoção das colmeias é do proprietário ou possuidor do imóvel, que deverá 
acionar pessoal especializado. No caso de pessoas com renda de até três 
salários mínimos nacionais, a responsabilidade pela retirada será do Poder 
Público.  
 
Em parecer, a Defesa Civil de Londrina afirmou que a secretaria à qual está 
vinculada (Defesa Social) não tem no quadro de servidores biólogo ou 
apicultor e que a retirada de colmeias não é atribuição da Guarda Municipal. 
A Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) se manifestou contrariamente 
ao projeto e solicitou que a proposta detalhe a disponibilização orçamentária 
para a execução do trabalho, considerando a necessidade de contratação 
de serviço especializado mediante licitação ou a criação da carreira de 
apicultor, assim como a aquisição de equipamentos para execução da 
atividade. A Sema informou que as abelhas são importantes para o 
ecossistema e que a retirada das colmeias não condiz com as práticas e os 
conceitos de sustentabilidade. O Conselho Municipal do Meio Ambiente 
(Consemma) emitiu parecer desfavorável ao projeto. A entidade reconhece 
a relevância do serviço, mas afirma que a Sema precisaria de um quadro de 
especialistas em remoção de colmeias, cuja criação é atribuição privativa do 
prefeito. O 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros em Londrina informou 
que somente realiza atendimentos emergenciais relacionados a abelhas 
quando há ataque a pessoas com risco à vida. Afirma que, em alguns 
casos, realiza o extermínio dos insetos. O Conselho Municipal de Proteção 
e Defesa dos Animais (Comupda) emitiu parecer contrário, alegando que 
Sema e Defesa Civil não têm competência para a retirada de colmeias. O 
serviço, de acordo com o conselho, deveria ser realizado por uma Unidade 



 

 

de Vigilância em Zoonoses, que precisaria ser criada na Secretaria 
Municipal de Saúde.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não corroborou o parecer da 
Assessoria Técnico-Legislativa da Câmara e manifestou-se favoravelmente 
ao projeto com a emenda nº 1, que restringe a retirada de colmeias à área 
urbana de Londrina. A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, a 
Comissão dos Direitos e Bem-Estar Animal e a Comissão de Seguridade 
Social apresentaram a emenda nº 2, que acrescenta que a retirada das 
colmeias será realizada somente nas situações em que haja risco à saúde 
ou à vida de pessoas ou animais. Já a emenda nº 3, das mesmas 
comissões, esclarece que o “órgão ambiental municipal” terá competência 
para efetuar o serviço. As emendas 2 e 3 receberam manifestação favorável 
da Comissão de Justiça.  
 
O projeto foi aprovado em primeiro turno em 03/03/2020 e em segunda 
discussão em 19/03/2020. Quórum: maioria simples. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Cria dez vagas de psicólogo e uma de médico psiquiatra no município 
(PL nº 207/2019) – De autoria do Executivo, o projeto altera o Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional do Poder Executivo do Município de Londrina (lei nº 
9.337/2004). O projeto de lei cria vagas para o cargo de Promotor de Saúde 
Pública, nas funções de Medicina em Psiquiatria (uma vaga, para a 
Autarquia Municipal de Saúde) e de Psicologia (dez vagas, sendo seis para 
a Autarquia Municipal de Saúde para atuação nos Centros de Atenção 
Psicossocial - Caps e quatro para a Secretaria Municipal deEducação, que 
ainda não dispõe deste tipo de profissional).  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer da 
Assessoria Jurídica da Câmara e manifestou-se favoravelmente ao projeto. 
A Comissão de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização e a 

Comissão de Finanças e Orçamento seguiram o entendimento da 
Assessoria Técnica da Casa e também votaram a favor da proposta.  
 
O projeto foi aprovado em primeira discussão em 12/03/2020. Vencido o 
prazo regimental, não houve apresentação de emendas antes do segundo 
turno de deliberação. Quórum: 10 votos. 
 
Declara de utilidade pública a ONG Sistema Ajuda Brasil (PL nº 
185/2019) – Na justificativa do projeto de lei, o autor, vereador Roberto Fú 
(PDT), afirma que a instituição é uma Associação Civil de Direito Privado, 
sem fins lucrativos, que tem por finalidade a promoção do desenvolvimento 
econômico, esportivo, intelectual, educacional e social, além da ética, da 
paz, da cidadania, dos direitos humanos e da democracia. A ONG, segundo 
documentos apresentados, participou de campanhas como “Celular Legal”, 



 

 

da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), divulgação do site do 
Serasa, doação de lixo eletrônico à ONG E-Lixo, roupas e sapatos para o 
Provopar, entre outras atividades. Corroborando o parecer da Assessoria 
Jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação manifestou-se 
favoravelmente ao projeto. As comissões de Direitos Humanos e Defesa da 
Cidadania e de Educação, Cultura e Desporto acataram parecer da 
Assessoria Técnico-Legislativa e emitiram voto conjunto favorável ao projeto 
de lei. A matéria foi aprovada em primeira discussão em 12/03/2020. 
Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas antes do 
segundo turno de deliberação. Quórum: maioria simples. 
 
PARECER PRÉVIO 
Estabelece normas para a Regularização Fundiária Urbana de Interesse 
Social (PL nº 26/2019) – Os vereadores e vereadora votam novo parecer 
prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 
26/2019, de autoria do Executivo, que estabelece normas para a 
regularização de núcleos urbanos informais já consolidados, localizados em 
terrenos que pertençam ao município ou à Companhia de Habitação de 
Londrina (Cohab-Ld) e que sejam ocupados predominantemente por 
população de baixa renda. Em seu parecer, a comissão solicita nova 
manifestação do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina 
(Ippul) e do Conselho Municipal da Cidade (CMC), devido às diversas 
alterações implementadas na proposta original pelos vereadores e pelo 
prefeito Marcelo Belinati (PP). 
 
De acordo com o projeto, poderão participar da Regularização Fundiária 
Urbana de Interesse Social (Reurb-S) os núcleos ocupados até 22 de 
dezembro de 2016, critério já previsto na Lei Federal nº 13.465/2017. 
Segundo a Cohab-Ld o projeto deve beneficiar ao menos 2 mil famílias 
londrinenses. Consta na proposta que no perímetro urbano do município 
existem mais de 15 núcleos urbanos informais consolidados, ocupados há 
pelo menos cinco anos. Quórum: maioria simples. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECER 
Cria possibilidade de advertência em infrações ambientais (PL nº 
161/2019) – Os vereadores e a vereadora votam em discussão única o 
pedido de prorrogação de prazo para manifestação sobre o projeto feito 
pela Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) Subseção Londrina. De autoria do Executivo Municipal, o PL altera o 
artigo 223 e acresce o artigo 236-A ao Código Ambiental do Município (lei 
municipal nº 11.471/2012). No artigo 223, cria-se a possibilidade de 
advertência em caso de infrações ambientais, que poderá ser aplicada no 
caso de infrações administrativas de menor lesividade ao meio ambiente. 
Também acrescenta que a penalidade de multa poderá ser convertida em 
serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente. O projeto de lei ainda adiciona o artigo 236-A, que prevê o 



 

 

estímulo à conciliação e à mediação para se encerrarem os processos 
administrativos relativos à apuração de infrações administrativas por 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Na justificativa do projeto, 
o prefeito afirma que as alterações são necessárias para compatibilizar o 
Código Ambiental Municipal à lei federal nº 9.605/1998 e ao decreto federal 
nº 6.514/2008, que tratam do tema em nível nacional. Quórum: maioria 
simples 
 
Autoriza o Município a promover a concessão onerosa de uso de 
espaço nos lagos públicos (PL nº 167/2019) – Os parlamentares decidem 
sobre o pedido de prorrogação de prazo para a Secretaria Municipal de 
Governo entregar parecer da Companhia Municipal de Trânsito e 
Urbanização (CMTU) sobre o projeto de lei, de autoria do Executivo. O PL 
tramita na forma do substitutivo nº 1 e pretende autorizar o Município a 
realizar a concessão onerosa de uso de espaço nos lagos públicos urbanos 
para exploração dos serviços de pedalinho, caiaque e stand up paddle. A 
concessão será realizada mediante licitação. Quórum: maioria simples. 
 
Dispõe sobre a operação de cemitérios e crematórios de animais 
domésticos (PL nº 197/2019) – Os vereadores e a vereadora votam o 
pedido de prorrogação de prazo solicitado pela Secretaria Municipal de 
Governo para apresentação de pareceres pelo Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Londrina (Ippul), pela Administração dos 
Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (Acesf) e Secretaria Municipal 
de Obras e Pavimentação (SMOP). A pedido da Câmara, os referidos 
órgãos públicos devem analisar o projeto de lei nº 197/2019, de iniciativa do 
vereador Eduardo Tominaga (DEM), que introduz alterações na lei nº 
11.381/2011 (Código de Obras e Edificações), na lei nº 11.468/2011 
(Código de Posturas) e na lei nº 12.236/2015 (Lei de Uso e Ocupação do 
Solo). As mudanças pretendem regulamentar de forma distinta a operação 
de cemitérios e de crematórios de animais domésticos de pequeno e médio 
portes, que hoje são tratados de forma semelhante pela Lei de Uso e 
Ocupação do Solo. Quórum: maioria simples. 
 
 

INDICAÇÃO  
Previstas no Regimento Interno, as Indicações, apresentadas por escrito e 
submetidas à aprovação plenária, têm a função de sugerir projetos de lei ao 
Poder Executivo Municipal sobre matérias de exclusiva competência deste, 
ou a realização de ato administrativo ou de gestão aos órgãos públicos em 
nível estadual ou federal, da Administração direta, indireta, autárquica e 
fundacional.  Quorum: maioria simples. 
 
Os vereadores e vereadora deliberam em discussão única sobre a 
Indicação nº 855/2020, de Péricles Deliberador (PSC), pela qual o 
parlamentar solicita ao Executivo a criação de um decreto para atender todos  



 

 

os segmentos do comércio, com a divisão de horários de trabalho em quatro 
etapas: das 6h às 10h, das 10h30 às 14h30, das 15h às 19h e das 19h30 as 
23h30, com apoio e incentivos de taxas e encargos aos pequenos e médios 
comerciantes dos bairros, bem como a limitação de vendas de alguns produtos 
nos grandes supermercados, em benefícios dos pequenos comerciantes. 
 
AGENDA 
Todas as solenidades, audiências públicas e outros eventos da Câmara de 
Londrina foram suspensos em razão da pandemia do novo coronavírus, 
conforme Ato da Mesa Executiva nº 5/2020.  
 
As sessões ordinárias e reuniões públicas das comissões permanentes são 
realizadas de forma remota, com transmissão on-line. 
 
ASSISTA À SESSÃO AO VIVO 
A sessão ordinária virtual será transmitida, ao vivo, pelo site www.cml.pr.gov.br, 
pelo facebook.com/camaralondrina e pelo 
youtube.com/camaramunicipaldelondrina.  
 
Acompanhe as informações da Câmara de Londrina também pelo 
instagram.com/camara_londrina e pelo WhatsApp. Neste caso, basta enviar 
uma mensagem para (43) 99997-1300, com um dos números abaixo, conforme 
o tipo de informação que deseja receber: 
 
1. Ações da Câmara frente à crise da covid-19; 
2. Audiências Públicas; 
3. Câmara Mirim e Programa Escola na Câmara; 
4. Datas comemorativas; 
5. Seminários, palestras e outros eventos; 
6. Todas as opções acima. 

FALE COM OS VEREADORES E VEREADORA  

Ailton Nantes (PP) 3374-1234 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 

Emanoel Gomes 
(Republicanos) 

3374-1374 emanoelgomes@cml.pr.gov.br      

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

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

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

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



 

 

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

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

Junior Santos Rosa 
(Republicanos) 

3374-1383 juniorsantosrosa@cml.pr.gov.br  

Madureira (PTB) 3374-1380 fernandomadureira@cml.pr.gov.br 

Mario Takahashi (PV) 3374-1382 mariotakahashi@cml.pr.gov.br 

Pastor Gerson Araújo 
(PSDB) 

3374-1388 pastorgersonaraujo@cml.pr.gov.br  

Péricles Deliberador 
(PSC) 

3374-1389 periclesdeliberador@cml.pr.gov.br  

Professor Rony (PTB) 3374-1380 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  

 
EXPEDIENTE 
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da 
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.  

MESA EXECUTIVA 2019/2020 

Ailton Nantes (presidente), Eduardo Tominaga (vice-presidente), Felipe Prochet (1º 
secretário), Daniele Ziober (2ª secretária) e Amauri Cardoso (3º secretário). 

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA ASCOM JORNALISMO Fones (43) 3374-1326 e 3374-1327 
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