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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira: 
 
16h30 – Beatriz Tamura, presidente da Associação Médica de Londrina (AML) 
falará sobre a representatividade feminina na entidade e sobre a sobrecarga da 
categoria durante a pandemia. O convite foi feito pelo vereador Eduardo 
Tominaga (DEM), por meio do requerimento nº 77/2021. 
 
DISCUSSÃO ÚNICA DE PARECER PRÉVIO 
Permite o funcionamento do comércio varejista 24 horas por dia (PL 
2/2021) – Os vereadores deliberam sobre parecer prévio da Comissão de 

Política Urbana e Meio Ambiente e da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico e Agronegócio que solicitaram manifestação das seguintes 
entidades e órgãos públicos: Diretoria de Fiscalização de Atividades 
Econômicas da Secretaria Municipal de Fazenda, Sindicato do Comércio 
Varejista de Londrina e região (Sincoval), Associação Comercial e Industrial de 
Londrina (Acil), Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), 
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul), Conselho 
Municipal da Cidade (CMC), Secretaria Municipal de Governo, Secretaria 
Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Defesa Social, Associação dos 
Comerciantes de Materiais de Construção (Acomac Londrina), Sindicato das 
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e de Serviços 
Contábeis de Londrina e Região (Sescap), Sindicato do Comércio Varejista de 
Produtos Farmacêuticos de Londrina (Sinfarlon) e Sindicato dos Empregados 
do Comércio de Londrina (Sindecolon). 
  
O projeto de lei (PL) apresentado pela vereadora Jessicão (PP) altera o inciso 
I, do artigo 16, do Código de Posturas Municipal (lei nº 11.468/2011), que 
define que as atividades de comércio varejista, de modo geral, poderão 
funcionar todos os dias durante 24 horas. Conforme a justificativa do PL, a 
intenção é garantir a liberdade de funcionamento conforme a necessidade de 
cada ramo empresarial e favorecer o consumidor que poderá realizar suas 
compras em horários diferenciados. A vereadora autora também argumenta 
que, durante a pandemia de covid-19, a ampliação do horário de 
funcionamento pode evitar aglomerações nestes estabelecimentos. A 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer técnico e 
manifestou-se favoravelmente ao projeto. Quórum: maioria simples. 
 
Torna obrigatório o ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha 
nas escolas da rede municipal de ensino (PL 17/2021) – Os parlamentares 
avaliam a solicitação da Comissão de Educação, Cultura e Desporto que 
requisitou manifestação da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria 
Municipal de Políticas para as Mulheres. Após o recebimento das respostas, a 
comissão indica a realização de reunião de trabalho com a secretária municipal 
de Educação. 



 
Proposto pela vereadora Mara Boca Aberta (Pros), o projeto de lei (PL) torna 
obrigatório, na rede municipal, o ensino de noções básicas da Lei Maria da 
Penha (lei federal nº 11.340/2006), que criou mecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme o texto do PL, a 
intenção é gerar reflexão nos estudantes e na comunidade escolar sobre o 
tema, prevenir casos semelhantes e abordar a necessidade de registrar 
denúncias nos órgãos competentes. A autora ainda apresentou a emenda nº 1 
para corrigir a redação do artigo 3º que afirma que a execução da lei ficará a 
cargo da Secretaria Municipal de Educação, e não estadual com constava no 
texto original. 
 
A Assessoria Jurídica da Câmara de Londrina, em parecer, considerou a 
proposta inconstitucional, pois seria competência privativa da União tratar 
sobre bases nacionais da educação e competência privativa do prefeito 
regulamentar a atividade desenvolvida pela rede municipal de educação. A 
Comissão de Justiça, Legislação e Redação não acatou o parecer técnico e 
emitiu voto favorável ao projeto de lei com a justificativa de que a Lei de 
Diretrizes e Bases (lei federal nº 9.394/1996) autoriza a complementação local 
do currículo. O vereador Eduardo Tominaga (DEM) apresentou voto contrário 
ao PL, seguindo o parecer da Assessoria Jurídica da Casa. 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: maioria simples.  
 
Cronograma da obra da UBS da Vila Fraternidade (PI nº 129/2021) - Prof.ª 

Sonia Gimenez (PSB) solicita ao prefeito o cronograma das obras da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) da Vila Fraternidade, tendo em vista que a obra está 
parada. 
 
Mureta na Avenida Nassim Jabur (PI nº 130/2021) - Nantes (PP) indaga ao 
prefeito se há regularidade na construção da mureta de concreto na Avenida 
Nassim Jabur, em toda a extensão do Jardim Paulista. 
 
Terreno na Gleba Palhano (PI nº 133/2021) - Giovani Mattos (PSC) questiona 

o prefeito sobre a titularidade do terreno localizado entre as ruas Eurico 
Hummig, em frente ao nº 633, e Aurora Sathler Rosa, defronte ao nº 250, na 
Gleba Palhano. Também pergunta se há projeto para construção de imóvel no 
local, caso a área seja pública.  
 
Revitalização de fundo de vale (PI nº 134/2021) – Chavão (Patriota) solicita 

ao prefeito informações sobre a existência de projeto de revitalização do fundo 
de vale localizado ao final das ruas Santa Maria e Maria Rodrigues Alves, nas 
proximidades da UniCesumar, do Colégio Estadual Ana Molina Garcia e da 
Unidade Básica de Saúde da Vila Ricardo. 



AGENDA 
16/04 – Sexta-feira 
14h – Reunião pública remota da Comissão de Finanças e Orçamento com o 
tema: "Propostas de tratamento da covid-19 e seus impactos orçamentários", 
com transmissão on-line. 
 
ACOMPANHE AO VIVO 
As sessões e audiências públicas são remotas e transmitidas 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 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 
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