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Confira os destaques da sessão ordinária de quinta-feira: 

SEGUNDA DISCUSSÃO 
Regulamenta a Assistência Religiosa Hospitalar (PL nº 230/2017) – O
projeto de lei (PL), que tramita na forma do substitutivo nº 1, regulamenta a
Assistência Religiosa Hospitalar no município, denominada capelania, em
instituições de saúde como hospitais, clínicas, ambulatórios, manicômios, lares
de idosos e casas de recuperação, das redes pública e privada. A proposta
prevê que líderes religiosos que pretendam ministrar assistência religiosa aos
enfermos, desde que autorizados pelo visitado ou por sua família, terão entrada
livre nestas instituições, seguindo os protocolos do estabelecimento. Entre os
deveres do líder religioso, previstos na proposta, estão o de esforçar-se para
cumprir sua missão com o máximo de brevidade possível, sem prejuízo do
bem-estar da pessoa assistida ou dos leitos vizinhos. O projeto prevê
penalidade aos infratores pois, segundo os autores, a lei federal nº 9.982/2000,
que regulamenta esse tipo de assistência, não vem sendo obedecida em
muitos hospitais.  

Acolhendo o parecer jurídico, a Comissão de Justiça emitiu parecer prévio
encaminhando a matéria para análise e manifestação da Secretaria Municipal
de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde e de hospitais da rede privada. A
secretaria afirmou que a Maternidade Municipal Lucilla Ballalai tem garantido o
serviço de capelania, sempre de forma a manter a segurança das pacientes e
do ambiente hospitalar e os horários destinados aos cuidados das mulheres
internadas, e ainda respeitando as diferentes denominações, pois o hospital
não oferece espaços individuais para as pacientes, e sim ambientes coletivos.
A Irmandade Santa Casa de Londrina (Iscal), mantenedora do Hospital Santa
Casa de Londrina, do Hospital Mater Dei de Londrina e do Hospital Infantil,
informou que considera o projeto essencial e factível. O Conselho Municipal de
Saúde considerou ser necessário debater melhor alguns pontos do projeto
original, como: I. Em sua forma original, o PL previa assistência religiosa a
qualquer hora do dia ou da noite, sem levar em consideração as
especificidades de ambientes de leito coletivo, unidades de terapia intensiva e
ambientes de isolamento; II. O PL determinava que a assistência religiosa seria
prestada a enfermos, diretores, profissionais de saúde, funcionários e
prestadores de serviço das instituições de saúde, sendo que o trabalho da
assistência religiosa é direcionado aos pacientes e familiares; III. O projeto
previa que a assistência seria prestada por líderes pertencentes às Confissões
Religiosas legalmente estabelecidas em Londrina, sem detalhamento de quais
seriam elas. IV. O projeto não disciplinava quem exerceria a fiscalização. O



conselho recomendou que fosse realizada uma discussão ampliada do
assunto, para possibilitar maior participação dos envolvidos. 

No dia 26/03/2018 foi realizada reunião conjunta das comissões de Direitos
Humanos e Defesa da Cidadania e de Seguridade Social com instituições de
saúde e religiosas. Em 17/09/2020 foi apresentado o substitutivo nº 1, que traz
alterações pautadas na precaução em relação às normatizações internas das
instituições de saúde destinatárias da lei. A Comissão de Justiça, Legislação e
Redação corroborou o parecer técnico e manifestou-se favoravelmente ao
projeto, em sua forma original e na forma do substitutivo nº 1. A Comissão de
Direitos Humanos e Defesa da Cidadania e a Comissão de Seguridade Social
seguiram o parecer da Assessoria Técnico-Legislativa e manifestaram-se
favoravelmente ao projeto, na forma do substitutivo n° 1, além de apresentarem
as emendas nºs 1, 2 e 3. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação votou
a favor das emendas n°s 1 e 3 e contrariamente à emenda n° 2. 

O projeto foi aprovado em 1º turno em 27/10/2020, na forma do substitutivo nº
1, com as emendas nº 1, 2 e 3. Vencido o prazo regimental, não houve
apresentação de novas emendas antes da segunda votação. Quórum: 10
votos.

Dispõe sobre a instalação de eliminadores de ar nas tubulações de
abastecimento de água da Sanepar (PL nº 125/2019) – O projeto de lei
pretende obrigar a Sanepar a instalar aparelhos eliminadores e bloqueadores
de ar nas tubulações de abastecimento de água que antecedem o hidrômetro.
De acordo com a proposta, as despesas para a compra e instalação dos
equipamentos serão pagas pela companhia de abastecimento. 

Após parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação da
Câmara, o Procon alertou que, se a Sanepar for obrigada a instalar os
aparelhos, ela pode repassar o custo para o consumidor. O órgão de defesa do
consumidor também sugeriu que sejam apresentados cálculos sobre o preço
do equipamento, o valor da instalação e qual a suposta economia que o redutor
de ar geraria para o consumidor. A Sanepar manifestou-se informando apenas
que a regulamentação sobre a instalação de eliminadores de ar está prevista
na lei estadual nº 13.962/2002 e no decreto estadual nº 953/2007. Em 10 de
fevereiro de 2020, foi realizada audiência pública sobre o tema, na sala de
sessões da Câmara de Londrina. 

A Assessoria Jurídica do Legislativo emitiu parecer contrário ao projeto de lei,
sob a alegação de que a imposição à Sanepar de compra e instalação dos
aparelhos alterará o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado pelo
Município com a concessionária. Contudo, a Comissão de Justiça, Legislação e
Redação não corroborou o parecer técnico e emitiu voto favorável à tramitação
do projeto de lei. O projeto foi, então, encaminhado às comissões temáticas,
que solicitaram, em pareceres prévios, a manifestação de diversas entidades.
Em resposta, o Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) informou que a
normatização de equipamentos de medição é competência do Inmetro, mas



disse que não há normas que regulamentem a fabricação de aparelhos
eliminadores de ar das tubulações de água. Ainda conforme o Ipem, não há
como estabelecer a eficácia de um equipamento sem regulamentação. A
Sanepar afirmou desconhecer normas que regulamentem a fabricação e o uso
desses equipamentos e acrescentou que utiliza ventosas em seu sistema
distribuidor. A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente e a Comissão de
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização corroboraram o parecer
técnico e manifestaram-se contrariamente ao projeto. 

O PL foi aprovado em 1ª discussão em 24/09/2020. Vencido o prazo
regimental, não houve apresentação de emendas antes do segundo turno de
deliberação. Quórum: 10 votos.

Institui o Mês da Conscientização sobre a Doença de Parkinson no
calendário de comemorações oficiais do município (PL nº 119/2020) – O
projeto de lei (PL) dispõe que o Mês da Conscientização sobre a Doença de
Parkinson será celebrado em abril. O evento também é chamado de Mês da
Tulipa Vermelha e Abril da Tulipa Vermelha. De acordo com o PL, será um mês
dedicado à divulgação de informações e à conscientização sobre a doença, os
sintomas, o tratamento e as ações para promover o bem-estar e a qualidade de
vida dos pacientes. O autor explica na justificativa da proposta que a Doença
de Parkinson é uma patologia crônica e degenerativa, que afeta funções
primordiais do corpo, como movimentos e equilíbrio. Segundo ele, dados da
Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que 1% da população mundial
acima de 65 anos sofre da doença. No Brasil, estima-se que haja 200 mil
pessoas com a enfermidade. O PL recebeu parecer favorável da Comissão de
Justiça, Legislação e Redação. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto
também manifestou-se favoravelmente à tramitação da proposta.

O PL foi aprovado em 1º turno em 27/10/2020. Vencido o prazo regimental, não
houve apresentação de emendas antes da segunda discussão. Quórum:
maioria simples.

Institui o Dia do Taekwondo no calendário de comemorações oficiais do
município (PL nº 126/2020) – A proposta define que, no dia 4 de setembro,
será comemorado o Dia do Taekwondo e que, nesta data, os munícipes serão
convidados a praticar atividades físicas e a Câmara Municipal de Londrina
realizará comemorações alusivas ao tema. O autor justifica que o Taekwondo é
uma arte marcial milenar coreana, que tem como princípio básico o equilíbrio
físico e mental. Segundo ele, no Brasil foi introduzido a partir de 1970. Nas
Olimpíadas de Seul, em 1988, e de Barcelona, em 1992, foi incluído como
esporte de exibição. No dia 4 de setembro de 1994, o Comitê Olímpico
Internacional (COI), admitiu o Taekwondo como modalidade olímpica oficial
para os Jogos de Sydney, em 2000. A data passou a ser reconhecida
mundialmente e comemorada como o Dia do Taekwondo. A cidade de Londrina
tornou-se referência no esporte, por possuir atletas e treinadores de expressão
nacional e internacional, e realizar eventos como o Brasil Open, que acumula
mais de 24 edições. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação manifestou-



se favoravelmente ao projeto de lei. A Comissão de Educação, Cultura e
Desporto apresentou voto favorável à proposta. O PL foi aprovado em 1ª
discussão em 27/10/2020. Vencido o prazo regimental, não houve
apresentação de emendas antes do 2º turno de deliberação. Quórum: maioria
simples.

DISCUSÃO ÚNICA
Denomina Academia Valéria Rodrigues a academia ao ar localizada no
Jardim Burle Marx (PL nº 115/2020) – O projeto de lei (PL) dá nome à
academia ao ar livre localizada na Praça Manoela Tamarozi, do Jardim Burle
Marx. De acordo com a justificativa do PL, a homenageada nasceu em 17 de
outubro de 1959, na cidade de Osasco (SP), filha de Iraci Tantos Rodrigues e
Walmiro Rodrigues Costa. Valéria teve quatro filhos: Luciano, Camila, Luiz
Gustavo e Ana Laura. Moradora do Jardim Burle Marx desde 2007, a analista
de sistemas dedicou a sua aposentadoria à construção de um bairro mais
seguro e de uma praça com área de lazer. Com o apoio dos vizinhos, a
homenageada fundou a Associação de Moradores do Jardim Burle Marx e
coordenou a implementação de melhorias no bairro. Faleceu em 6 de julho de
2020, aos 60 anos de idade. O projeto de lei recebeu pareceres favoráveis da
Comissão de Justiça, Legislação e Redação e da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, que apresentou a emenda nº 1, para corrigir ortografia do
texto original. Quórum: maioria simples.

Denomina Rua Morige Ota a via pública do loteamento Paysage Terra
Nova (PL nº 128/2020) – O projeto de lei (PL) dá nome à atual Rua "10-Lado
B" do Lote nº 02/03-A da Gleba Simon Frazer, da sede do Município. Conforme
informações da justificativa do PL, o homenageado nasceu no dia 19 de
dezembro de 1937, na cidade de Presidente Venceslau (SP), filho de Tamaiti e
Shizue Ota, casal de imigrantes japoneses que chegaram no Porto de Santos
no dia 28 de outubro de 1926, em busca de melhores oportunidades no Brasil.
Morige Ota passou a infância na zona rural de Presidente Venceslau, onde
formou-se no curso primário. Na juventude, trabalhou como auxiliar de
mecânico e aprendeu a profissão de mecânico de automóveis. No final da
década de 50, mudou-se para Londrina, onde abriu a Oficina Mecânica
Coroados, localizada na Rua Belém. Depois trabalhou como mecânico
autônomo em oficinas na Avenida Duque de Caxias e na Rua São Luiz, onde
era conhecido como “Chico Mecânico”. Em 14 de maio de 1966, casou-se com
Emiko Kimura, na cidade de Nova Aurora (PR). O casal fixou residência em
Londrina, onde nasceram seus três filhos. O homenageado tinha como hobby
jogar truco com os amigos e torcia para o time da Portuguesa de Desportos de
São Paulo. Depois da aposentadoria, trabalhou no Japão com a esposa e os
filhos, entre 1991 e 1995, onde teve a oportunidade de conhecer a terra natal
dos seus pais. Faleceu em 22 de março de 2019, aos 81 anos de idade. O
projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça,
Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto. Quórum: maioria
simples.



Denomina Praça Jacintho Tosetti área no Jardim Helmut Baer (PL nº
131/2020) – O projeto de lei (PL) dá nome à área de praça, com 1.734,39m²,
do Jardim Helmut Baer, da Gleba Ribeirão Cambé, localizada entre a Rua 01, o
prolongamento da Rua Antônio Mazzer e a Área Institucional, com 726,08m²,
desse loteamento, e a divisa com o Lote nº 120-B-1, da mesma Gleba.
Conforme a justificativa do PL, o homenageado nasceu em 4 de março de
1908, na cidade Pontal (SP), filho de Elias Tosetti e Duzolina Albertti. Recebeu
o nome de Jacintho em homenagem ao avô materno, Giacintho Albertti. Em
1910, aos 2 anos de idade, seus pais e avós fixaram residência numa das
colônias da fazenda de produção de café de propriedade de Dumont Coffe
Company, em Sertãozinho (SP).  Em 1914, a família acompanhou o pai, que
havia sido contratado para instalar uma serraria nas terras da Companhia
Agrícola do Banharão, nos arredores da vila de Terra Roxa, então distrito do
município de Viradouro (SP), cuja mata virgem estava sendo derrubada para a
implantação da lavoura cafeeira. Nessa empreita, seu pai, Elias, deixou de vez
o interesse pelo trabalho na roça e deu início à vida de artesão carpinteiro e
ferreiro, transmitindo esse interesse igualmente para Jacintho. Em 1930,
casou-se com Maria Pitarelli, com quem teve os filhos Amélia, Luiz Antonio,
Ophelia e Bonifácio Domingos. Em 25 de novembro de 1936, a família mudou-
se para Londrina e fixou residência provisória no alto da Higienópolis, em uma
casa alugada num terreno onde atualmente se acha instalada a caixa d’água
da Sanepar. Em janeiro de 1937, a família mudou-se para uma casa de
madeira na rua Cambé, 284, atualmente Avenida Duque de Caxias, 804.
Naquele terreno foi construído um barracão para fabricação de carroças, a
Oficina Paulista, que também produzia troles, rodas d’água, engenhos para
moagem de cana de açúcar e carroceria para um ônibus. Em 1941, Jacintho e
o irmão Renzo adquiriram um novo terreno na mesma quadra, onde
construíram um imóvel de alvenaria que passou a abrigar a oficina. Após o
falecimento de seu pai, ocorrido em 1968, Jacintho Tosetti ficou à frente da
Oficina Paulista até o ano de 1980, quando então passou a administração dela
para seu filho Luiz Tosetti. Faleceu em 14 de junho de 1999, aos 91 anos de
idade. O projeto de lei recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça,
Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto. 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. Quórum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria
simples. 

Caapsml (PI nº 160/2020) – Solicita ao prefeito que encaminhe cópia de base
de dados completa e idêntica à enviada ao atuário contratado pela Caapsml
para fins dos cálculos atuariais do exercício de 2020, até o mês de
setembro/2020.



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.

EXPEDIENTE
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da CÂMARA 
MUNICIPAL DE LONDRINA. 
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA ASCOM JORNALISMO
E-mail: imprensa@cml.pr.gov.br


