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16 horas – O secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, falará sobre 
como o sistema de saúde de Londrina está enfrentando a covid-19 e a dengue. 
O convite foi realizado pelo vereador Eduardo Tominaga (DEM) por meio do 
requerimento nº 59/2020. 
 
Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira: 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Altera lei que doou terreno para a fábrica Meireles Móveis (PL nº 12/2020) 
– Proposto pelo Executivo Municipal, altera a súmula e os artigos 2º, 4º e 6º da 
lei 10.648/2008, que desafetou área de 664,20 m2 na Rua Gralha Azul, nº 411, 
no Parque Waldemar Hauer (Gleba Lindoia), na zona leste da cidade, e previa 
a doação à empresa Valdenilson Pereira Meireles Indústria e Comércio de 
Móveis Ltda., para que ampliasse as atividades. Segundo a Prefeitura de 
Londrina, a empresa tomou posse no terreno e cumpriu todas as exigências 
previstas, gerando empregos e permanecendo em funcionamento até o 
presente momento. Contudo, a fábrica não consegue escriturar a área. Ocorre 
que na lei 10.648/2008, consta o nome do Instituto de Desenvolvimento de 
Londrina (Codel) como doador da área, quando o correto, de acordo com o 
projeto de lei (PL), seria o Município de Londrina, verdadeiro proprietário do 
terreno. A Procuradoria-Geral do Município (PGM) orientou que fosse 
elaborado este projeto de lei para legitimar a doação à empresa, alterando os 
trechos onde consta o nome Codel para Município de Londrina. A Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação corroborou parecer da assessoria jurídica e 
emitiu voto favorável ao PL. A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento 
de Doação de Bens Públicos também avalizou o parecer técnico e manifestou-
se favoravelmente ao projeto. O PL foi aprovado em primeiro turno em 17 de 
março. A pedido do presidente Ailton Nantes (PP), foram anexados à 
tramitação um parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara de Londrina e uma 
recomendação do Ministério Público Eleitoral. Ambos aconselham que, em ano 
eleitoral, não haja distribuição de bens, valores ou benefícios, salvo se houver 
calamidade, emergência e continuidade de programa social, seguindo o 
disposto na Lei das Eleições (lei federal nº 9.504/1997). Quórum: 13 votos. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Institui a aplicação do teste de glicemia capilar nos serviços públicos de 
saúde (PL nº 116/2019) - De autoria do vereador Guilherme Belinati (PP), o 
projeto de lei (PL) institui a aplicação do teste de glicemia capilar (que coleta 
uma gota de sangue do dedo do paciente) em todas as crianças que forem 
atendidas nas Unidades Básicas de Saúde, prontos-socorros e hospitais do 
Município. O procedimento deverá ser obrigatório em crianças de 0 a 11 anos 
de idade. O autor informa, na justificativa da matéria, que com a medida, 



pretende-se prevenir a ocorrência de doenças provenientes da alteração da 
glicose no sangue. Grande parte dos diabéticos, de acordo com o vereador, 
desconhece que tem a doença e vive anos com os índices de glicemia 
alterados. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicitou a 
manifestação, por meio de parecer prévio, da Autarquia Municipal de Saúde 
(AMS) e do Conselho Municipal de Saúde. A AMS informou que não existem, 
até o momento, recomendações e evidências científicas para a realização do 
teste de glicemia capilar em crianças para rastreamento de diabetes. A 
autarquia complementa que, no Pronto-Atendimento Infantil (PAI), o teste é 
realizado em crianças, de acordo com a queixa, sinais, sintomas e histórico de 
saúde. O Conselho Municipal de Saúde emitiu parecer contrário ao projeto de 
lei, com fundamento em relatórios técnicos emitidos por professores da 
Universidade Estadual de Londrina e de profissional do Conselho Regional de 
Farmácia do Paraná, que afirmam que a aplicação do teste em todas as 
crianças é um gasto desnecessário e que a realização de exames de diabetes 
na população assintomática não é recomendada, além de expor as crianças 
sem necessidade a um possível trauma na realização do procedimento. 
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação acatou o parecer da assessoria 
jurídica e emitiu voto favorável à tramitação do projeto de lei. Já as comissões 
de Seguridade Social e de Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do 
Adolescente e da Juventude apresentaram voto favorável ao PL e não 
corroboraram o parecer da assessoria técnico-legislativa, que entendeu que a 
proposta gera despesa para o Município, sem ganhos clínicos comprovados e 
submete as crianças a uma medida desnecessária sob o ponto de vista médico 
e capaz de gerar traumas. Quórum: 10 votos. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Autoriza a publicação de pedidos e concessões de licenciamento 
ambiental em meio eletrônico (PL nº 42/2020) – O projeto de lei (PL) enviado 
à Câmara Municipal pelo prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), altera o 
caput do artigo 10, da lei municipal nº 10.849/2009, e insere a previsão de 
publicação dos pedidos e concessões de licenciamento ambiental em meio 
eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. 
Atualmente, as publicações devem ser feitas em jornal oficial e em periódico 
regional ou de grande circulação. O PL também retira do texto da lei a previsão 
de 30 dias para que seja realizada a publicação e não acrescenta outro prazo. 
De acordo com o Executivo Municipal, as alterações são necessárias para 
acompanhar a modificação realizada em dezembro de 2011 na Lei da Política 
Nacional do Meio Ambiente (lei federal 6.938/1981), que acrescentou a 
possibilidade de publicação dos pedidos e de concessão de licenciamento 
ambiental em meio eletrônico. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
emitiu parecer favorável à tramitação do projeto de lei, corroborando parecer da 
assessoria jurídica. Quórum: 10 votos. 
 
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 o número dos seguintes temas 
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. 
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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) 3374-1375 madureira@cml.pr.gov.br  

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

Pr. Gerson Araújo (PSDB) 3374-1388 pastorgersonaraujo@cml.pr.gov.br  
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Roberto Fú (PDT) 3374-1376 robertofu@cml.pr.gov.br  

Professor Rony (PTB) 3374-1380 professorrony@cml.pr.gov.br 
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