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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira:

PARECER PRÉVIO
Atualiza a Lei Geral do Plano Diretor Municipal de Londrina (PL nº
207/2018) – Os vereadores e vereadora analisam em discussão única parecer
prévio da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio e da
Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente solicitando realização de
audiência pública para debater com a população o mérito do projeto de lei  nº
207/2018. De autoria do Executivo, o PL institui as diretrizes da Lei Geral do
Plano Diretor Participativo Municipal de Londrina, por meio da revisão da lei nº
10.637/2008. A atualização a cada dez anos do Plano Diretor, instrumento
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana e de orientação aos
agentes públicos e privados, é prevista no artigo 39, parágrafo 3º, do Estatuto
da Cidade (lei federal nº 257/2001). De acordo com o projeto, o Plano Diretor
Participativo Municipal de Londrina (PDPML) passa a ser denominado Plano
Diretor Municipal de Londrina (PDML). Integram a proposta os Relatórios
Técnicos do processo de revisão do PDML; o corpo de leis destinadas a
institucionalizar o processo de planejamento de que trata a matéria; os Planos
Setoriais; os Planos Estratégicos e o Zoneamento Ambiental Municipal. 

Após consultar diversos órgãos e entidades locais, a Comissão de Justiça,
Legislação e Redação solicitou o reenvio do projeto ao Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) para esclarecimentos sobre os
possíveis prejuízos financeiros a projetos a serem desenvolvidos pelo
Executivo caso o Plano Diretor não fosse aprovado em 2019, e também à
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, por
meio do Paranacidade, para esclarecer se as leis complementares do Plano
Diretor deveriam ser revisadas simultaneamente à Lei Geral, entre outros
questionamentos. Acolhendo parecer jurídico, a Comissão de Justiça solicitou
ainda a realização de audiência pública para discutir questões legais e
constitucionais da proposta, que foi realizada em 9 de dezembro de 2019.
Houve 24 manifestações escritas relacionadas à audiência. Onze delas foram
favoráveis à aprovação do projeto, uma contrária (assinada por várias
entidades representativas do setor produtivo de Londrina) e 12 manifestações
solicitando alterações de zoneamento. 

Conforme o Paranacidade, o processo de revisão do Plano Diretor Municipal
(PDM) deve contemplar o plano como um todo. O Ippul, em manifestação
escrita encaminhada à Câmara, informou que, após a conclusão dos trabalhos
internos de elaboração da Lei Geral, houve a aprovação da lei estadual  nº



19.866, de 6 de junho de 2019, que ampliou por mais três anos o prazo para os
municípios atualizarem seus Planos Diretores, para fins de captação de
recursos estaduais junto ao Sistema de Financiamento de Ações nos
Municípios do Estado do Paraná. Do mesmo modo, ocorreu a aprovação da
Medida Provisória 9061/2019, que altera a lei federal nº 12.587/2012 (Política
Nacional de Mobilidade Urbana), ampliando o prazo para os municípios
aprovarem o Plano de Mobilidade Urbana, que passou a ser 12 de abril de
2021.

Posteriormente, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou em
partes o parecer técnico e manifestou-se favoravelmente ao projeto com as
emendas nºs 1 a 11. Um das emendas acrescenta artigo para prever que os
proprietários de imóveis e empreendimentos instalados e/ou construídos
conforme a legislação vigente à época terão garantidos seus direitos aos
parâmetros construtivos, de uso e de ocupação do solo, dentre outros,  desde
que o uso do bem ou a atividade não sejam incompatíveis ou prejudiciais ao
seu entorno, e desde que respeitadas as restrições ambientais, sanitárias e o
sossego público. Outra emenda prevê que as leis complementares do Plano
Diretor terão primazia sobre a Lei Geral até que as primeiras sejam revistas.
Além disso, determina que essas leis terão de ser revisadas em até 12 meses
após a aprovação da Lei Geral. Quórum: 10 votos.

PRAZO PARA EMENDAS
Cria possibilidade de advertência em infrações ambientais (PL nº
161/2019) – Abre-se o prazo de sete dias úteis para apresentação de emendas
ao projeto antes do primeiro turno de deliberação. 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 pouco lesivas 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. 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou parcialmente o
parecer técnico e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de
Finanças e Orçamento seguiu o parecer técnico e também manifestou-se a
favor da matéria. A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente emitiu
parecer prévio solicitando manifestação da Secretaria Municipal do Ambiente
(Sema), do Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consemma) e da Comissão
de Meio Ambiente da OAB Londrina. A Sema afirmou que o conteúdo do
projeto está em consonância com a legislação federal. O Consemma, entre



outros apontamentos, avaliou que o projeto deveria incluir a definição de
“infração de menor lesividade”. Vencido o prazo regimental, não houve
manifestação  da Comissão de Meio Ambiente da OAB. A Comissão de Política
Urbana e Meio Ambiente, em que pese o parecer o parecer técnico,
manifestou-se favoravelmente ao projeto. 

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Permite a instalação de placas indicativas de restaurantes (PL nº 61/2019)
– De iniciativa dos vereadores Roberto Fú (PDT) e Felipe Prochet (PSD), o
projeto de lei nº 61/2019 acrescenta o inciso IV ao artigo 31-A da lei que
instituiu no Município o Projeto Cidade Limpa (lei nº 10.966/2010). A mudança
visa permitir que os restaurantes localizados em zonas gastronômicas criadas
por meio de leis municipais possam instalar placas indicativas de localização e
de como chegar ao estabelecimento. 

As comissões de Política Urbana e Meio Ambiente e de Desenvolvimento
Econômico e Agronegócio emitiram pareceres prévios solicitando a
manifestação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina
(CMTU); do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul);
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Londrina (Sindhotéis)
e do Conselho Municipal de Turismo de Londrina (Comtur). O Ippul e a CMTU
afirmaram ser contrários ao projeto, que avaliam estar em desacordo com o
Código de Transito Brasileiro (CTB). Conforme os órgãos, o artigo 82 do CTB
proíbe “afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou junto a
ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbolos que não
se relacionem com a mensagem de sinalização”. O Comtur também se
manifestou contra o PL, afirmando que o projeto não deveria contemplar a
implantação da sinalização turística apenas de um setor. Vencido o prazo
regimental, não houve manifestação do SindHotéis.

Posteriormente, os autores apresentaram o substitutivo nº 1, prevendo, entre
outras medidas, que o Poder Executivo, por meio do órgão competente, poderá
disciplinar a padronização das placas e demais critérios para sua instalação. A
Comissão Desenvolvimento Econômico e Agronegócio e a Comissão de
Política Urbana e Meio Ambiente corroboraram o parecer técnico e
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quórum: 10 votos.

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 (UBSs), 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 manifestação, por meio
de parecer prévio, da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e do Conselho
Municipal de Saúde (CMS). 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 complementou
que, no Pronto-Atendimento Infantil (PAI), o teste é realizado em crianças de
acordo com a queixa, sinais, sintomas e histórico de saúde. O CMS emitiu
parecer contrário ao projeto de lei, com fundamento em relatórios técnicos
emitidos por professores da Universidade Estadual de Londrina e 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.

Fixa os subsídios dos vereadores da próxima legislatura (PL nº 31/2010) –
Apresentado pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Londrina, o projeto
de lei nº 31/2020 prevê que o atual subsídio mensal dos vereadores não terá
aumento na próxima legislatura, que começa em 1º de janeiro de 2021. O
salário bruto deve ser mantido em R$ 12,9 mil para os parlamentares e em R$
15 mil para o presidente do Legislativo. A proposta também permite a
recomposição pela inflação, nos mesmos índices e datas em que ocorrer a
reposição salarial dos servidores. Como este é o último ano de mandato, o
Legislativo Municipal é obrigado a definir os subsídios da legislatura seguinte.
Conforme o artigo 29 da Constituição Federal, em seu inciso VI, ”o subsídio
dos vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada
legislatura para a subsequente”. O valor proposto pelo PL é bem próximo dos
R$ 12 mil que recebiam os vereadores entre janeiro de 2013 e janeiro de 2014.
Até 2016, os salários foram reajustados pela inflação, chegando a R$
15.061,41. Em janeiro de 2017, os subsídios foram reduzidos para os atuais R$
12,9 mil. Desde então, os valores estão congelados e nem sequer foram
reajustados pela inflação. 

Seguindo o entendimento da Assessoria Jurídica, a Comissão de Justiça,
Legislação e Redação manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão
de Finanças e Orçamento também corroborou o parecer técnico e votou a favor
da matéria. Quórum: 10 votos.



DISCUSSÃO ÚNICA
Denomina Rua Engenheiro Nelson Fernandes Costa via pública do
loteamento Golden Park II (PL nº 32/2020) – De autoria do vereador Felipe
Prochet (PSD), o projeto de lei denomina Rua Engenheiro Nelson Fernandes
Costa via pública (atual Rua 05) do loteamento Golden Park II, na Gleba
Lindoia. Filho de Edson Fernandes Costa e Arminda Pereira, o homenageado
nasceu em 19 de outubro de 1955, em Londrina. Teve cinco irmãos, todos
nascidos no município: Celso, Milton, Edna, Edson e Valdir. Em 1983, casou-se
com Berenice Figueiredo Fernandes Costa, com quem teve duas filhas: Paula
Alessandra Fernandes Costa e Renata Figueiredo Costa. Teve ainda dois
netos: Alana Costa Wakaya e Maite Yumi Costa Wakaya. Separou-se de
Berenice em 2007 e casou-se com Sueila Barba Lopes, com quem teve a filha
Suelen Lopes Fernandes Costa. Nelson nasceu e passou toda a sua vida no
bairro Vila Nova. Formou-se pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) em
1988 e dedicou-se à carreira na construção civil. Trabalhou também como
professor de Matemática e Física no antigo Colégio Anglo Americano e no
Instituto de Educação Estadual de Londrina (IEEL). Em 2009 começou a se
dedicar ao esporte e participou de tradicionais corridas de rua de Londrina.
Faleceu em 9 de setembro de 2029. A Comissão de Justiça, Legislação e
Redação e a Comissão de Educação, Cultura e Desporto corroboraram os
pareceres técnicos e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quórum:
maioria simples.

Denomina Rua Leonidas Alves Barbosa via pública do loteamento Golden
Park II (PL nº 39/2020) – De autoria da vereadora Daniele Ziober (PP), o
projeto denomina Rua Leonidas Alves Barbosa via pública (atual Rua 03) do
loteamento Golden Park II, na Gleba Lindoia. O homenageado nasceu na
cidade de Francisco Sá, no estado de Minas Gerais, no dia 13 de abril de
1953. Mudou-se para Londrina ainda na adolescência e residiu, desde
1981, no conjunto habitacional Avelino Antônio Vieira. Leonidas foi casado
com Helena de Sousa Barbosa, com quem teve quatro filhos. Em sua
atuação profissional como pedreiro, ajudou a construir muitos prédios em
Londrina, Cambé, São Paulo e até na Argentina. Aos 51 anos de idade,
Leonidas descobriu problemas cardíacos e passou por duas grandes
cirurgias. Meses depois sofreu um derrame, que o impediu de continuar
exercendo sua profissão. Faleceu em 28 de setembro de 2009. A Comissão
de Justiça, Legislação e Redação e a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto corroboraram os pareceres técnicos e manifestaram-se
favoravelmente ao projeto. Quórum: maioria simples.

Denomina Praça Rosemeire Aparecida de Oliveira área pública do Cafezal
II (PL nº 44/2020) – De autoria do vereador Estevão da Zona Sul (PL), o
projeto denomina Praça Rosemeire Aparecida de Oliveira a atual Praça “01”,
com 884,54 m², localizada entre as ruas Silvio Lourenço Leite, Minervino
Luiz de Oliveira e Cornélio Pires, todas do conjunto habitacional Oscavo
Gomes dos Santos, socialmente conhecido como Conjunto Habitacional
Cafezal II. A homenageada, filha de Arlindo Antônio de Oliveira e Inês
Rosária Crivelaro de Oliveira, nasceu em 6 de abril de 1989, em Londrina.
Residia no conjunto Cafezal II, na Rua Kazuto Hiramatsu. Cursou o ensino



fundamental na Escola Municipal Dr. Joaquim Vicente de Castro, no
conjunto Cafezal I, e o ensino médio no Colégio Estadual Professora Maria
José Balzanelo Aguilera, no conjunto Cafezal IV. Rosemeire exerceu a
função de coroinha na Paróquia Santo Antonio, no Cafezal IV, e trabalhou
como auxiliar de costura na empresa Laplaya Confecções, no Parque
Industrial Kiugo Takata. Faleceu aos 19 anos de idade, em 7 de julho de
2008, vítima de acidente de trânsito. A Comissão de Justiça, Legislação e
Redação e a Comissão de Educação, Cultura e Desporto corroboraram os
pareceres técnicos e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quórum:
maioria simples.

PARECER PRÉVIO
Cria o Fundo Municipal de Incentivo à Atividade Audiovisual – FMIA (PL nº
41/2020) – Os vereadores e a vereadora discutem parecer prévio da Comissão
de Finanças e Orçamento solicitando que o Executivo Municipal informe se
haverá geração de despesa decorrente do presente projeto, bem como, em
caso afirmativo, que apresente os documentos referentes ao cumprimento da
legislação vigente. Proposto pelo prefeito Marcelo Belinati (PP), o projeto cria o
Fundo Municipal de Incentivo à Atividade Audiovisual (FMIA), que será
gerido pela Secretaria Municipal de Cultura, e institui o Comitê Gestor do
Fundo Municipal de Incentivo à Atividade Audiovisual (COGEFAV), grupo
que, entre outras funções, analisará e selecionará projetos e programas no
âmbito do FMIA. O  COGEFAV será composto por oito membros e seus
respectivos suplentes: dois representantes da Secretaria Municipal de
Cultura; dois representantes do Instituto de Desenvolvimento de Londrina
(Codel); dois representantes do setor audiovisual (Arranjo Produtivo Local
Audiovisual de Londrina e Região — APL Audiovisual e Núcleo de Produção
Audiovisual) e dois representantes das instituições de ensino superior.

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer da
Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão
de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização e a Comissão de
Educação, Cultura e Desporto também seguiram o entendimento da
Assessoria Técnico-Legislativa e votaram a favor da matéria. Quórum:
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. 

Rede de esgoto no Heimtal (PI nº 62/2020) – O vereador Madureira (PTB)
requer ao prefeito que encaminhe documentos e informações sobre a
implantação de rede de esgoto no Patrimônio Heimtal.
Obras no entorno do Lago Igapó II (PI nº 64/2020) – O vereador Eduardo
Tominaga (DEM) requer ao prefeito que encaminhe documentos e informações
sobre a reforma do calçamento do entorno do Lago Igapó II.



Desabilitação para incentivo financeiro (PI nº 65/2020) – A Comissão de
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização, formada pelos vereadores
Vilson Bittencourt (PSB), Amauri Cardoso (PSDB) e Estevão da Zona Sul (PL),
requer ao prefeito que encaminhe informações acerca da Deliberação nº
24/2020, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Pelo
documento, o conselho desabilita os municípios de Londrina e Ortigueira em
relação ao incentivo financeiro para a implantação e o fortalecimento de
ações/estratégias de prevenção ao uso, abuso e transição à dependência de
álcool e outras drogas, destinadas às crianças, adolescentes e suas famílias.

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.

Os vereadores e a vereadora deliberam, em discussão única, a Indicação nº
1.087/2020, do vereador Amauri Cardoso (PSDB), que sugere ao prefeito o
envio de projeto de lei instituindo a concessão de bolsa complementar de
estudo aos médicos participantes do Programa de Residência Médica em
Medicina de Família e Comunidade. Quorum: 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.

Quarta-feira, 10/06
15 horas – Reunião de trabalho da Comissão Especial de Acompanhamento
do Orçamento, Receitas e Despesas Pró Covid-19.

ASSISTA À SESSÃO AO VIVO
A sessão ordinária virtual será transmitida, ao vivo, pelo site www.cml.pr.gov.br,
pelo f  acebook.com/camaralondrina e pelo y  outube.com/camaralondrina. 

Acompanhe as informações da Câmara de Londrina também pelo
i  nstagram.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



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 E-mail: imprensa@cml.pr.gov.br


