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5ª FEIRA – 14/05/2020 
 
Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira: 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Prevê a construção de calçadas de concreto em imóveis públicos (PL nº 
101/2019) – De autoria do vereador Péricles Deliberador (PSC), a matéria dá 
nova redação ao parágrafo único do artigo 106 do Código de Obras e 
Edificações do Município (lei nº 11.381/2011) para prever que as calçadas dos 
imóveis pertencentes ao poder público poderão ser feitas em piso de concreto, 
de melhor acessibilidade.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicitou em parecer prévio 
manifestação da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), que 
afirmou não se opor ao projeto de lei. Corroborando o parecer técnico, a 
Comissão de Justiça manifestou-se favoravelmente à matéria com a emenda 
nº 1, que amplia de 2% para 3% a inclinação transversal das calçadas em 
direção à sarjeta, conforme recomendação da SMOP.  
 
Em parecer prévio, as comissões de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania 
e de Política Urbana e Meio Ambiente solicitaram o encaminhamento do PL 
para o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul); o 
Conselho Municipal da Cidade (CMC); a Secretaria Municipal do Ambiente 
(Sema) e o Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consemma). O Ippul 
informou concordar com a alteração do artigo 106, mas ressaltou ser 
necessário rever toda a lei. Conforme o instituto, não há necessidade de 
aprovação de mudanças pontuais, uma vez que o Código Municipal de Obras e 
Edificações é uma das leis complementares do Plano Diretor já em processo 
de revisão pelo Ippul. O CMC, por sua vez, afirmou não ver impedimento na 
tramitação do projeto. O Consemma não se manifestou. Após as análises dos 
órgãos técnicos e corroborando o parecer da Assessoria Técnico-Legislativa, a 
Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente e a Comissão de Direitos 
Humanos e Defesa da Cidadania manifestaram-se favoravelmente ao PL com 
a emenda nº 1. Não foram apresentadas emendas antes do segundo turno de 
deliberação. Quórum: 13 votos. 
 
PRAZO PARA EMENDAS 
Novo Código de Ética e Decoro Parlamentar (PR nº 5/2019) – A partir da 
sessão desta quinta-feira, abre-se prazo para apresentação de emendas ao 
projeto. Como a proposta versa sobre “código”, ela segue tramitação especial, 
conforme artigo 219 do Regimento Interno da Câmara. O projeto de resolução 
foi apresentado pela Mesa Executiva e pela Comissão de Ética Parlamentar, 
composta pelos vereadores Eduardo Tominaga (DEM), presidente; Felipe 



Prochet (PSD), vice-presidente; Amauri Cardoso (PSDB), corregedor; e Vilson 
Bittencourt (PSD), suplente. 
 
O projeto de resolução cria novo Código de Ética e Decoro Parlamentar da 
Câmara de Londrina e define os ritos processuais relativos à quebra de decoro 
e perda de mandato. O Código de Ética atual foi instituído pela resolução nº 
53/2003. O trabalho de elaboração do novo regramento foi realizado pelos 
membros da Mesa Executiva, em conjunto com os integrantes da Comissão de 
Ética, com assessoramento jurídico e técnico de servidores da Casa. Foram 
realizadas dez reuniões para discutir o tema. Confira as principais alterações: 
 
1. O Código de Ética e Decoro Parlamentar passa a ser aplicado 
especificamente aos atos contrários ao decoro e à ética parlamentar cometidos 
exclusivamente por vereadores. Se for o caso de infração político-
administrativa, também chamada de crime de responsabilidade, de prefeito e 
vereadores, deve-se observar o decreto-lei federal nº 201/1967. O Supremo 
Tribunal Federal entende que leis municipais não podem tipificar as infrações 
político-administrativas, que são matéria de competência federal. O Tribunal de 
Justiça do Paraná já havia decretado a inconstitucionalidade parcial do Código 
de Ética hoje vigente, excluindo a possibilidade de aplicá-lo a crimes de 
responsabilidade de prefeito e vereadores; 
 
2. Os órgãos mantenedores da ética e do decoro serão dois: a Comissão de 
Ética Parlamentar e a Corregedoria, com atribuições distintas e bem definidas. 
Atualmente, a Corregedoria é integrante da Comissão de Ética; 
 
3. A Corregedoria passa a ser órgão autônomo, cujo corregedor será escolhido 
por meio de votação aberta e nominal, assim como já ocorre para a 
composição da Comissão de Ética;  
 
4. A Comissão de Ética passa a ser composta por três vereadores e um 
suplente;  
 
5. O quórum para deliberações de admissibilidade de denúncias e para 
julgamento será o de maioria absoluta. Atualmente, para cassação de mandato 
de vereador, é exigido o voto da maioria dos parlamentares presentes à 
sessão. 
 
6. Quanto ao processamento das representações, a proposta indica a inversão 
da análise das representações, passando à Comissão de Ética a atribuição da 
análise preliminar e encaminhamento para a Mesa Executiva apenas nas 
hipóteses de representações por cometimento de atos incompatíveis ao decoro 
parlamentar. 
 
7. Quanto ao rito, propõe-se a tramitação eletrônica das representações, 
estabelecendo prazos em dias úteis, com vistas à modernização dos 
procedimentos, ao controle público e transparência dos atos;  
 



8. A proposta também atualiza os itens referentes às informações e 
declarações parlamentares que devem constar no site da Câmara Municipal de 
Londrina.  
 
A Assessoria Jurídica da Câmara emitiu parecer favorável ao projeto e sugeriu 
emendas para: (a) incluir os partidos políticos com representação no 
Congresso Nacional na lista dos legitimados para provocar o processo de 
perda de mandato, em que já consta a Mesa Executiva, seguindo regra da 
Constituição Federal; (b) retirar a obrigatoriedade de “leitura do texto bíblico” 
como primeiro ato da sessão de julgamento dos vereadores, por ofensa à 
laicidade do Estado. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu voto 
favorável à tramitação do projeto e apresentou três emendas para incluir as 
sugestões apresentadas pela Assessoria Jurídica em relação aos partidos 
políticos. 
 
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 
Institui o Dia do Artesão e a Semana Municipal do Artesanato (PL nº 
26/2020) – De autoria do vereador Vilson Bittencourt (PSB), o projeto de lei 
insere no calendário de comemorações oficiais do município o Dia do Artesão, 
a ser comemorado em 19 de março, e a Semana Municipal do Artesanato, a 
ser celebrada na terceira semana de março. Conforme o autor da proposta, o 
objetivo é informar a população sobre a importância do artesão para a 
economia local, estimular a realização de eventos para comercialização do 
artesanato produzido no município, como a Feira Municipal do Artesão (lei 
municipal nº 8.370/2011), e promover o Programa de Desenvolvimento do 
Setor Artesanal de Londrina (lei municipal nº 9.803/2005). A Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer da Assessoria Jurídica e 
emitiu parecer favorável ao projeto. As comissões de Desenvolvimento 
Econômico e Agronegócio e Educação, Cultura e Desporto acataram o parecer 
da Assessoria Técnico-legislativa e apresentaram parecer favorável. Quórum: 
maioria simples.  
 
DISCUSSÃO ÚNICA 
Denomina Rua Palmiro Mangile (PL nº 22/2020) – O projeto de lei é de 
autoria do vereador Felipe Prochet (PSD) e pretende nomear a atual rua 1 do 
loteamento Golden Park II, em Londrina. O homenageado nasceu em 4 de 
março de 1920, em Dois Córregos, São Paulo, filho de Pedro Mangile e Emília 
Favaro. Palmiro Mangile mudou-se para Londrina em 1947, com a esposa 
Amábile e as filhas, Diva e Elsa. O casal teve mais três filhos: Dalva, Dirce e 
Antônio. A família vivia em uma propriedade rural no Patrimônio Heimtal, onde 
cultivava café. Em 1960, Palmiro construiu um campo de bocha no sítio, que se 
tornou ponto de encontro de amigos. O homenageado também pertenceu à 
Comissão Organizadora da Capela São Miguel Arcanjo e auxiliou na reforma 
da igreja, em 1964. Em 1966, mudou-se para a zona urbana, onde trabalhou na 
construção civil. Palmiro Mangile faleceu em 20 de junho de 2009. O projeto 
recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Legislação e Redação 
e de Educação, Cultura e Deporto. Quórum: maioria simples. 
 
DISCUSSÃO ÚNICA DA ADMISSIBILIDADE 
Altera o orçamento municipal para repasse ao Funrebom (PL nº 22/2020) – 
Os vereadores e a vereadora discutem a admissibilidade de tramitação do 
projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar o Plano 
Plurianual (PPA) 2018-2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2020 e a 
Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020, e abrir Crédito Adicional Especial 
(superávit) Financeiro no montante de R$ 1.115.411,17, junto à Secretaria de 
Defesa Social para o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros 
(Funrebom).  
 
De acordo com a justificativa do projeto de lei, a corporação possui quatro 
quartéis em Londrina e aproximadamente 65 veículos, porém sofre com a falta 
de recursos devido à discussão no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a 
constitucionalidade da cobrança da Taxa de Combate a Incêndio. Por cautela, 
o município não vem lançando a taxa nos últimos três anos até que o processo 
transite em julgado. A prefeitura alega que o dinheiro arrecadado auxiliava na 



compra de equipamentos, viaturas e na manutenção das atividades do Corpo 
de Bombeiros.  
 
De acordo com a Lei Orgânica do Município (LOM), os projetos de lei 
referentes a Códigos, Estatutos, Planos e de Emenda à LOM devem ser 
encaminhados à Câmara Municipal no mínimo 90 dias antes dos recessos 
parlamentares, caso contrário somente serão admitidos para tramitação 
mediante a aprovação de 2/3 dos membros do Legislativo. O período de 
recesso na Câmara de Londrina compreende os dias 16 a 31 de julho.  
Quórum: 13 vereadores. 
  
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.  
 
Auxílio aos indígenas (PI nº 42/2020). O vereador Amauri Cardoso (PSDB) 
indaga ao prefeito se durante a pandemia da covid-19 foi criada medida 
especial de auxílio à população indígena. 
 
Programa Municipal de Incentivo ao Verde (PI nº 43/2020). O vereador 
Amauri Cardoso (PSDB) requer informações sobre o programa acima citado. 
 
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. 



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) 3374-1375 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  

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

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

Professor Rony (PTB) 3374-1380 professorrony@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 
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