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Confira os destaques da sessão desta terça-feira:

14h45 – Solenidade de abertura da programação alusiva ao Dia Internacional
da Mulher. O tema “Representatividade da mulher nos espaços de poder” será
abordado pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres,
Rosalina Baptista; pela juíza Zilda Romero, do Juizado de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher em Londrina; e pela secretária municipal de Políticas
para Mulheres, Liange Fernandes. 

REDAÇÃO FINAL 
Institui programa contra fraude na vacinação da covid-19 (PL nº 12/2021) –
Proposto pela vereadora Prof.ª Sônia Gimenez (PSB), o projeto de lei (PL), que
tramita na forma do substitutivo nº 2 e em regime de urgência, autoriza o
município a criar uma Central Única de Vacinação para reunir diversas
informações: tipo e número de doses das vacinas recebidas, o cronograma de
aplicação das vacinas e o andamento das imunizações. O projeto também
autoriza o Executivo a criar no Cadastro de Vacinação subgrupos para melhor
ordenamento dos grupos prioritários. Além disso, estabelece multas para
aqueles que fraudarem ou forem coniventes com irregularidades na ordem de
prioridade de imunização segundo o Plano Municipal de Imunização. Ao agente
público envolvido na fraude, será aplicada multa de R$ 24.398. O beneficiado
pela imunização indevida, por sua vez, pagará multa de R$ 48.796. Caso o
beneficiado seja servidor público municipal, a multa aumentará para R$ 97.600.
Se o infrator não for servidor público municipal, ficará impedido de participar de
concursos públicos municipais por cinco anos. 

Em seu parecer, a Assessoria Jurídica da Câmara manifestou-se contra o
projeto, tanto em sua forma original quanto na forma do substitutivo. Conforme
a assessoria, o projeto é inconstitucional, por propor atos que são de
competência exclusiva do prefeito Marcelo Belinati (PP), responsável pela
gestão do município. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não seguiu
o parecer técnico e manifestou-se favoravelmente tanto ao projeto original
quanto ao substitutivo. No entendimento da comissão, o PL atende à função
primordial do Legislativo, que é a fiscalização dos atos do Executivo. 

A Assessoria Técnico-Legislativa da Câmara também se manifestou pelo vício
de iniciativa do PL, mas ressaltou que proposições de mesma natureza foram
apresentadas pela Câmara de Curitiba e pelo Senado Federal. Na capital
paranaense, o Legislativo aprovou no início de fevereiro multas que variam de
R$ 5 mil a R$ 150 mil para quem desrespeitar a fila de vacinação. No Senado,
há ao menos dois projetos que tratam de fraudes na aplicação dos
imunizantes. O PL 505/2021 tipifica como crime a falsa imunização. Já o PL
496/2021 prevê que quem for chamado para receber o imunizante poderá levar



um acompanhante e registrar o momento da vacinação. As comissões de
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização e de Seguridade Social da
Câmara de Londrina votaram a favor do projeto. O PL foi aprovado em primeiro
e em segundo turnos. Quórum: maioria simples.

Institui no Calendário de Comemorações Oficiais do Município o
Dezembro Faixa Preta (PL nº 138/2020) – Proposto pelo vereador Madureira
(PTB), o projeto de lei (PL) institui o mês comemorativo com o objetivo de
promover e popularizar as artes marciais. Conforme o PL, as entidades
públicas e privadas poderão realizar palestras e seminários para divulgar o
tema e conscientizar sobre a importância das atividades para a saúde e o bem-
estar. Na justificativa da proposta, Madureira alega que as artes marciais
preparam o praticante para embates em sua defesa pessoal, para o
condicionamento físico, emagrecimento e para práticas de disciplina e
desenvolvimento social. O vereador afirma também que o projeto de lei deve
contribuir para concretização das leis municipais nº 7.478/1998, que criou o
Programa Férias na Escola, e nº 5.320/1992, que incluiu artes marciais como
atividades curriculares e extracurriculares nas escolas públicas municipais. 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer técnico da
Assessoria Jurídica da Câmara de Londrina e manifestou-se favoravelmente ao
projeto. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto também se posicionou
favoravelmente à proposta, acatando parecer da Assessoria Técnica, com a
apresentação da emenda nº 1, que acrescenta a palavra “campanha” à data
comemorativa (Campanha Dezembro Faixa Preta). O projeto foi aprovado em
primeiro e em segundo turnos. Quórum: maioria simples.

SEGUNDO TURNO 
Susta os efeitos do “lockdown" determinado pelo governo do Paraná
(PDL nº 2/2021) – De autoria da vereadora Jessicão (PP) e com tramitação em
regime de urgência, o projeto de decreto legislativo pretende sustar os efeitos
em Londrina do decreto estadual nº 6.983/2021, que determina medidas
restritivas para enfrentamento da pandemia de covid-19 em todo o Paraná.
Assinado em 26 de fevereiro pelo governador Ratinho Junior (PSD), o decreto
estadual determina, entre outras ações, a suspensão do funcionamento de
atividades não essenciais. Além disso, restringe a circulação em vias públicas
entre 20h e 5 horas.

A Assessoria Jurídica da Câmara considerou o projeto inconstitucional e
afirmou que a proposta, ainda que aprovada, não terá qualquer efeito.
Conforme a assessoria, o projeto fere o princípio federativo, que atribui ao
Município o poder de legislar sobre assuntos estritamente locais. O
entendimento não foi acolhido pela Comissão de Justiça, Legislação e
Redação, que por maioria dos votos foi favorável à tramitação da proposta. A
Comissão de Seguridade Social e a Comissão de Desenvolvimento Econômico
e Agronegócio também se manifestaram a favor da matéria. O projeto foi
aprovado em primeiro turno em 02/03/2021. O segundo turno de deliberação
ocorreria em  04/03/2021, mas o projeto foi retirado de pauta por uma sessão



após requerimento do vereador Matheus Thum (PP) aprovado em Plenário. No
dia 08/03/2021, a autora do projeto protocolou requerimento solicitando a
retirada de pauta da proposta definitivamente. Quórum: 10 votos.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECER
Institui a Política Municipal de Prevenção e Enfrentamento à Violência
Contra Crianças e Adolescentes (PL nº 141/2020 ) – Os vereadores e as
vereadoras votam pedido de nova prorrogação de prazo solicitada pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) para
análise do projeto de lei. Proposto pelo Executivo Municipal, o PL normatiza e
organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítimas
ou testemunhas de violência, cria mecanismos para prevenir e coibir a violência
e estabelece medidas de proteção. O projeto concebe o Fluxo Municipal de
Proteção às Crianças e Adolescentes, que estabelece procedimentos que os
profissionais que lidam com crianças e adolescentes devem seguir em caso de
suspeita de violência ou em situações que os menores de idade tenham
testemunhado atos violentos. O fluxo lista fatores para avaliar a gravidade do
fato e as medidas a serem tomadas, como, por exemplo, comunicar a Rede
Intersetorial de Proteção à Criança, composta por órgãos de saúde, assistência
social, educação, esporte, cultura, habitação, segurança pública, Conselho
Tutelar, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, entre outros. O
projeto de lei também institui o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de
Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes Vítimas ou
Testemunhas de Violência, com objetivo de articular as políticas
implementadas nos sistemas de Justiça, Segurança Pública, Assistência
Social, Educação e Saúde, visando ao acolhimento e ao atendimento integral
das crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Também
concebe a Rede Intersetorial de Proteção Social à Criança e ao Adolescente de
Londrina com a finalidade de promover o atendimento e o acompanhamento
integral da criança, do adolescente e de suas famílias, considerando, ainda, a
necessidade de complementar as ações das diversas políticas públicas
envolvidas. A rede será composta por representantes de órgãos, instituições e
serviços públicos ou privados que atendam crianças, adolescentes e as
respectivas famílias. 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer técnico e
manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de Defesa dos Direitos
do Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude solicitou parecer
prévio de diversas instituições: Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes
e Idosos da Comarca de Londrina; Comissão da Criança e do Adolescente da
Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Londrina; Promotoria de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Tutelar; Secretaria
Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria
Municipal de Saúde; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente; Conselho Municipal de Assistência Social; Conselho Municipal de
Educação; Conselho Municipal de Saúde; Conselho Municipal da Juventude; e
Conselho Municipal da Cultura de Paz. 



O Conselho Municipal de Saúde de Londrina manifestou-se favoravelmente à
proposta e sugeriu mudanças no texto do PL. A Secretaria Municipal de
Educação considerou que o PL, além de relevante do ponto de vista
educacional, social e cultural, atende o disposto na Constituição Federal,
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nas lei que criou o Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente vítima ou testemunha de
violência (lei federal nº 13.431/2017) e em resoluções do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Secretaria Municipal de Saúde
apresentou parecer favorável ao PL e considerou que a proposta deve
fortalecer os protocolos e fluxos existentes para garantir os direitos das
crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes em Londrina. A
Secretaria Municipal de Assistência Social posicionou-se favoravelmente à
proposta e apresentou questionamentos sobre o texto base. 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.

Manutenção de estádios e autódromo (PI nº 55/2021) – O vereador Giovani
Mattos (PSC) requer ao prefeito que encaminhe informações sobre despesas
com a manutenção mensal nos últimos quatro anos do Estádio Municipal Jacy
Scaff, Estádio do Café, Autódromo Internacional Ayrton Senna e Kartódromo
Luigi Borghesi.

Fiscalizações na pandemia (PI nº 56/2021) – O vereador Madureira (PTB)
solicita ao prefeito informações sobre os autos de constatação emitidos pela
Guarda Municipal desde o inicio das operações referentes à fiscalização dos
decretos de enfrentamento da pandemia de covid-19.

Asfalto em Irerê (PI nº 57/2021) – O vereador Nantes (PP) solicita ao prefeito
que informe o percentual e a previsão de implantação de nova pavimentação
asfáltica no distrito de Irerê.

Imóvel na Vila Siam (PI nº 58/2021) – O vereador Santão (PSC) requer
informações sobre o imóvel alugado pela Secretaria de Assistência Social na
Avenida Celso Garcia Cid, 1.265, na Vila Siam.

INDICAÇÕES
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.
Quórum: maioria simples.



Reforma e destinação de imóvel (IN nº 715/2021) – O vereador Deivid Wisley
(Pros) indica ao Executivo que realize a restauração de imóvel pertencente ao
município localizado na Rua dos Marmelos, 255, no Jardim Interlagos, e
posteriormente encaminhe projeto de lei visando à cessão de uso para o
Instituto Matheus Emmanuel de Londrina – mantenedor do Centro de
Educação Infantil Iracema Helene Campregher.

Profissionais de saúde (IN nº 756/2021) – O vereador Nantes (PP) solicita ao
governador Ratinho Junior (PSD) que contrate, em caráter de urgência,
servidores da área de saúde para atendimento de pacientes com covid-19
atendidos na região Norte do Paraná.

Auxílio Emergencial (IN nº 798/2021) – A vereadora Lenir de Assis (PT)
solicita ao governo federal a manutenção do valor original do Auxílio
Emergencial, de R$ 600, para as famílias que vivem em situação de
vulnerabilidade social.

Cofinanciamento de benefícios (IN nº 799/2021) – A vereadora Lenir de
Assis (PT) solicita ao governador Ratinho Junior (PSD) que normatize o
cofinanciamento continuado e regular pelo estado dos benefícios eventuais,
atendendo o pacto federativo que estabelece a competência e
responsabilidade dos estados na participação do custeio dos respectivos
benefícios, tendo em vista o reconhecimento da situação de calamidade em
decorrência da Covid-19.

CadÚnico (IN nº 800/2021) –  A vereadora Lenir de Assis (PT) requer ao
Ministério da Cidadania a manutenção do modelo de gestão e
operacionalização do Cadastro Único.

ACOMPANHE AO VIVO
As sessões e audiências públicas são remotas e transmitidas ao vivo pelo site
www.cml.pr.gov.br, p e l o f  acebook.com/camaralondrina e p e l o
y  outube.com/camaralondrina. 

Acompanhe as informações da Câmara de Londrina também pelo
i  nstagram.com/camara_londrina e pelo WhatsApp. Neste último caso, basta
enviar uma mensagem para (43) 99997-1300.

FALE COM OS VEREADORES E AS VEREADORAS 

Beto Cambará (Pode) (43) 3374-1385 betocambara@cml.pr.gov.br
Chavão (Patriota) (43) 3374-1380 chavao@cml.pr.gov.br
Daniele Ziober (PP) (43) 3374-1372 danieleziober@cml.pr.gov.br

Deivid Wisley (Pros) (43) 3374-1379 deividwisley@cml.pr.gov.br
Eduardo Tominaga (DEM) (43) 3374-1381 eduardotominaga@cml.pr.gov.br
Emanoel Gomes 
(Republicanos)

(43) 3374-1374 emanoelgomes@cml.pr.gov.br

Giovani Mattos (PSC) (43) 3374-1384 giovanimattos@cml.pr.gov.br



Jairo Tamura (PL) (43) 3374-1200 jairotamura@cml.pr.gov.br
Jessicão (PP) (43) 3374-1382 jessicao@cml.pr.gov.br
Lenis de Assis (PT) (43) 3374-1390 lenirdeassis@cml.pr.gov.br
Lu Oliveira (PL) (43) 3374-1388 luoliveira@cml.pr.gov.br
Madureira (PTB) (43) 3374-1375 madureira@cml.pr.gov.br
Mara Boca Aberta (Pros) (43) 3374-1373 marabocaaberta@cml.pr.gov.br
Roberto Fú (PDT) (43) 3374-1376 robertofu@cml.pr.gov.br
Matheus Thum (PP) (43) 3374-1389 matheusthum@cml.pr.gov.br
Nantes (PP) (43) 3374-1370 ailtonnantes@cml.pr.gov.br
Prof.ª Flávia Cabral (PTB) (43) 3374-1212 flaviacabral@cml.pr.gov.br
Prof.ª Sonia Gimenez (PSB) (43) 3374-1383 soniagimenez@cml.pr.gov.br
Santão (PSC) (43) 3374-1378 santao@cml.pr.gov.br

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


