
 

 

INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA – 17ª LEGISLATURA – ANO 10 – Nº. 804 
5ª FEIRA – 27/05/2020 

  

Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira: 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Novo Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara de Londrina (PR 
nº 5/2019) – 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 PR 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 
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. Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas 
antes do primeiro turno de votação. Quórum: 10 votos. 
  
Autoriza empréstimo de até R$ 30 milhões para a Sercomtel (PL nº 
53/2020) – O projeto de lei autoriza o Município a contratar junto à Agência de 
Fomento do Paraná empréstimo de até R$ 30 milhões para reestruturação 
administrativa da Sercomtel S/A Telecomunicações. O prefeito Marcelo Belinati 
(PP), na justificativa do PL, afirma que o crédito somente será contratado se 
não houver interessados no segundo leilão para cessão do direito de 
preferência para a subscrição de integralização de ações ordinárias. No 
primeiro pregão, realizado em janeiro deste ano, não houve interessados. 
Ainda não foi marcada a data do segundo leilão. O município aguarda um laudo 
de avaliação econômico-financeiro da Sercomtel Participações S/A e da 
Sercomtel S/A Telecomunicações, para apurar o atual preço de mercado das 
empresas e o valor das ações para o processo de capitalização. A Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer técnico e manifestou-se 
favoravelmente ao projeto. A Comissão de Finanças e Orçamento acatou o 
parecer da Assessoria Técnico-Legislativa e emitiu voto favorável à proposta. 
Quórum: 10 votos.  
 
 
 



 

 

DISCUSSÃO ÚNICA DA REDAÇÃO FINAL 
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 
PolíticaNacional 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.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer técnico e 
manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de Finanças e 
Orçamento acatou o parecer da Assessoria Técnico-Legislativa e emitiu voto 
favorável à proposta. O projeto foi aprovado em segundo turno em 21/05/2020. 
Quórum: maioria simples. 
 
SEGUNDA 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. O projeto 
foi aprovado em primeiro turno em 14/05/2020. Vencido o prazo regimental, 
não houve apresentação de emendas antes do segundo turno de deliberação. 
Quórum: maioria simples. 
 
Altera o orçamento municipal para repasse ao Funrebom (PL nº 75/2020) – 
O projeto de lei de autoria do prefeito Marcelo Belinati (PP) 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. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o 
parecer técnico e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de 
Finanças e Orçamento acatou o parecer da Assessoria Técnico-Legislativa e 
apresentou voto favorável à proposta. Aprovado em primeira discussão em 
regime de urgência em 26/05/2020. Quórum: 10 votos. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Altera a lei que proibiu o fumo em recintos coletivos (PL nº 146/2019) – De 
autoria do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB), o projeto de lei visa alterar a 
lei 10.715/2009, que proíbe, no Município de Londrina, o uso de produtos 
fumígenos em recintos coletivos e em recintos de trabalho coletivo, exceto para 
as áreas destinadas exclusivamente a esse fim, desde que devidamente 
isoladas e com arejamento conveniente. O PL altera o caput e § 2º do art. 1º da 
lei, proibindo no município a propaganda, exposição e utilização de máquinas 
automáticas de cigarros e afins, incluindo cigarro eletrônico, em recintos 
coletivos e em recintos de trabalho coletivo. Também altera o art. 2º da Lei, 
proibindo o uso, propaganda e exposição de cigarros e afins em estádios, 
ginásios, piscinas em clubes recreativos e filas. Na justificativa da proposta, o 
autor afirma que o combate ao tabagismo deve ser uma luta diária e, assim, 
ampliar a lei antifumo e restringir os espaços para fumantes deve ser 
considerado um passo a mais nessa luta para combater a epidemia de tabaco. 
 
A Comissão de Justiça emitiu parecer prévio solicitando a manifestação da 
Procuradoria Geral do Município (PGM), Autarquia Municipal de Saúde (AMS), 
Secretaria Municipal de Defesa Social, Companhia Municipal de Trânsito e 
Urbanização de Londrina (CMTU), 5ª Batalhão de Polícia Militar do Estado do 
Paraná, Londrina Esporte Clube (LEC), Associação Médica de Londrina, 
Hospital do Câncer de Londrina, Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção 
Londrina, Associação Recreativa e Esportiva Londrinense (Arel), Iate Clube de 
Londrina, Londrina Country Clube e Associação dos Funcionários Municipais 
de Londrina (AFML). O 5º Batalhão de Polícia Militar e a PGM se abstiveram de 
comentar a proposta. A Autarquia Municipal de Saúde, a Associação Médica de 
Londrina e o Hospital do Câncer manifestaram-se favoravelmente ao PL. A 
CMTU lembro que já existe proibição de publicidade de cigarros e bebidas 
alcoólicas a menos de 100 metros de centro de educação infantil e de 
estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior, dispostas na lei 
11.468/2011. A Secretaria Municipal de Defesa Social não apresentou ressalva 



 

 

quanto ao projeto e lembrou que necessita de regulamentação quanto à forma 
de cumprimento. 
 
A Assessoria Jurídica da Câmara considerou inconstitucional a proibição de 
propaganda e exibição de produtos fumígenos, por atingir competência 
privativa da União. Acatando o parecer técnico, a Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação apresentou o substitutivo nº 1, que suprimiu os trechos 
considerados inconstitucionais. A Comissão de Seguridade Social e a 
Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente corroboraram o parecer técnico 
e manifestaram-se favoravelmente ao projeto na forma do Substitutivo nº 1. 
Quórum: 10. 
 
Dispõe sobre isenção de IPTU, ITBI e taxas em imóveis de titularidade da 
Cohab Londrina (PL nº 18/2020) – Enviado à Câmara pelo Poder Executivo, o 
projeto de lei visa isentar a Companhia de Habitação de Londrina (Cohab-Ld) 
de tributos municipais incidentes sobre a propriedade de imóveis e taxas 
agregadas, além de taxa municipal de expediente e serviços. O benefício 
atinge os imóveis cedidos de forma não onerosa para a Administração Direta e 
Indireta do Município de Londrina, porém, nestes casos, a isenção do IPTU 
deverá ser proporcional à área ocupada. A isenção também abarca imóveis 
que estejam em processo de Regularização Fundiária de Interesse Social 
(Reurb-S), ainda que ocupados por particulares, até a data da titulação a seus 
ocupantes. O benefício não se estende aos imóveis que são utilizados por 
particulares, por meio de promessa de compra e venda, concessão de direito 
real de uso, permissão de uso ou outro instrumento previsto pela legislação. 
Na justificativa do projeto de lei, o Poder Executivo afirma que há leis 
municipais prevendo isenções, todavia, encontram-se obstáculos para realizar 
os pedidos, principalmente em relação a imóveis adjudicados por meio de 
execução hipotecária ou retomados por meio de rescisão de contrato, além de 
imóveis cedidos ao próprio Município de Londrina e em fase de titulação 
através da Regularização Fundiária. A Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação apresentou voto favorável ao projeto e, acatando a sugestão da 
Assessoria Jurídica, apresentou a emenda nº 1 que acrescenta que a isenção 
abrange os imóveis cedidos a título gratuito para a Administração Direta e 
Indireta do Município de Londrina, sendo a isenção proporcional à área 
ocupada.  A Comissão de Finanças e Orçamento corroborou o parecer técnico 
e manifestou-se favoravelmente ao projeto. Quórum: 10 votos. 
 
Abre crédito adicional especial junto a diversas secretarias do Município 
(PL nº 43/2020) De autoria do Executivo Municipal, o projeto visa a abertura de 
crédito adicional especial no valor até R$ 1.092.000,00 para viabilizar a 
execução orçamentária, devido a publicação de nova versão do Plano de 
Contas da Despesa, pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TEC-PR) e 
para implantação de duas Arenas Esportivas. De acordo com o Município, a 
nova versão do plano de contas da despesa para o exercício de 2020 foi 
publicada em janeiro de 2020, ou seja, após a aprovação da Lei Orçamentária 
Anual (lei municipal 12.9901/2019). Segundo a justificativa do projeto de lei, a 
alteração do plano de contas, transferiu despesas da rubrica “Outros Benefícios 



 

 

Previdenciários do Servidor ou do Militar” para “Outros Benefícios Assistenciais 
do Servidor e do Militar”. Contudo, na lei aprovada não existe esta última 
nomenclatura, pois, de acordo com o Executivo, não havia despesas para 
serem empenhadas nela. Porém, com a alteração exigida pelo TCE, as 
despesas com salário-família deverão ser empenhadas nesta nova rubrica, 
exigindo o presente projeto de lei para viabilizar o correto registro das 
despesas em diversos órgãos municipais. Posteriormente, o autor da proposta 
enviou o substitutivo nº 1, que insere a alteração de despesas para contratação 
do Programa de Gestão de Obras (G-Obras) junto ao Consórcio de Informática 
na Gestão Pública Municipal (Ciga). A Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação corroborou o parecer técnico e manifestou-se favoravelmente ao 
projeto e ao Substitutivo nº 1. A Comissão de Finanças e Orçamento acatou o 
parecer técnico e emitiu voto favorável ao projeto na forma do Substitutivo nº 1. 
Quórum: 10 votos. 
 
PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
Fila de espera em atendimentos de especialidades (PI nº 52/2020) – 
Aprovado. O vereador Amauri Cardoso (PSDB) solicita ao prefeito que 
encaminhe documentos e informações sobre a fila de espera em atendimentos 
de especialidades como pediatria e ortopedia no Município de Londrina.  
 
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.  

 
AGENDA 
Todas as solenidades da Câmara de Londrina continuam suspensas em razão 
da pandemia de covid-19, 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. De acordo com o Ato da 
Mesa Executiva nº 15/2020, as audiências públicas devem ser retomadas, 
também em meio remoto, enquanto perdurar o estado de emergência em 
saúde pública para o combate e a prevenção ao novo coronavírus. 
 
Sexta-feira, 29/05 
13 horas – Audiência pública de prestação de contas do Município referente ao 
primeiro quadrimestre de 2020. 
 
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/camaralondrina.  
 
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 
as informações 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 
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secretário), Daniele Ziober (2ª secretária) e Amauri Cardoso (3º secretário). 
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