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Confira os destaques da sessão ordinária de quinta-feira: 
 
14h45 – Cerimônia de abertura do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao 
suicídio, conforme a lei municipal 12.506 de 1º de junho de 2017. A solicitação 
foi feita por meio do requerimento nº 121/2020. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Institui o Dia de Combate à Homofobia no calendário de comemorações 
oficiais do município (PL nº 189/2017) – O projeto de lei institui Dia de 
Combate à Homofobia a ser celebrado anualmente em 17 de maio. O autor da 
proposta explica que neste dia, em 1990, a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) retirou a homossexualidade do rol de enfermidades e passou a 
reconhecê-la como um estado mental tão saudável quanto a 
heterossexualidade. O vereador proponente também argumenta que a data é 
lembrada em diversos países e, no Brasil, em 10 estados e em mais de 20 
cidades, como Maringá e Curitiba. Segundo ele, a instituição do Dia de 
Combate à Homofobia proporciona uma reflexão sobre o cenário 
discriminatório que gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transsexuais 
vivenciam atualmente. 
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação acatou parecer técnico da 
Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente à tramitação do projeto. A 
Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania, em consonância com o 
parecer da Assessoria Técnica, emitiu voto favorável ao projeto de lei. Contudo 
um dos parlamentares integrantes da comissão apresentou voto em separado, 
manifestando-se contrariamente à tramitação da proposta, sob a justificativa de 
que a violência contra qualquer ser humano deve ser repudiada 
independentemente de cor, credo, classe e orientação sexual. O parlamentar 
acrescenta ainda que a inclusão da referida data no calendário oficial do 
Município pode ter, segundo ele, “efeitos diversos dos esperados pelo 
proponente, fazendo com que se acentuem os casos de doutrinação ideológica 
contra crianças e adolescentes”. Quórum: 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.   
 
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.  

http://www.cml.pr.gov.br/
http://www.facebook.com/camaralondrina
http://www.facebook.com/camaralondrina
http://www.youtube.com/camaramunicipaldelondrina
http://www.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 
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. 
 
EXPEDIENTE 
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da 
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.  
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