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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira: 
 
14h45 - Evento alusivo ao Maio Amarelo, mês de conscientização sobre a 
violência no trânsito, solicitado pelos vereadores Nantes (PP), Roberto Fú (PDT), 
Prof.ª Sonia Gimenez (PSB), Daniele Ziober (PP), Emanoel Gomes 
(Republicano), Madureira (PTB), Giovani Mattos (PSC) e Prof.ª Flávia Cabral 
(PTB), através do Requerimento nº 161/2021. 
 
16h30 - Tadeu Felismino, diretor-presidente do Instituto de Pesquisa e 
Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) falará sobre o programa de Parques 
Lineares no município, a convite dos vereadores Prof.ª Sonia Gimenez (PSB) e 
Eduardo Tominaga (DEM), por meio do Requerimento nº 158/2021. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Desafeta e concede terreno ao governo do Paraná para construção de 
unidade do Conselho Tutelar (PL nº 142/2019) – De autoria do Executivo, a 
proposta pretende desafetar terreno de 694 metros quadrados no Parque 
Rodocentro, zona oeste de Londrina, com o objetivo de concedê-lo por tempo 
indeterminado ao governo do Paraná, para implantação de unidade do Conselho 
Tutelar. A área localiza-se entre as ruas Serra do Corumbá e Serra do Orucum. 
O projeto de lei também atribui classificação de Zona Comercial 5 à área. A 
construção foi orçada em mais de R$ 500 mil e o investimento foi aprovado pelo 
Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Em 2011, uma lei municipal 
havia doado a mesma área para o governo do estado construir a sede própria 
do Instituto de Criminalística, o que não ocorreu.  
 
O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina (Ippul) emitiu 
parecer favorável ao projeto. O Conselho Municipal da Cidade (CMC) 
manifestou-se desfavoravelmente ao projeto, sob alegação de que o Conselho 
Tutelar se vincula à Administração Municipal e que a área em questão deveria 
ser destinada para instalação de uma praça. No dia 16 de dezembro de 2019 foi 
realizada audiência pública na sala de sessões da Câmara de Londrina para 
debater o projeto. Em parecer prévio, a Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação solicitou manifestação da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema) e 
da Procuradoria-Geral do Município (PGM) sobre o projeto de lei. A PGM afirmou 
que não cabe a ela atender às solicitações de parecer jurídico da Câmara, sob 
pena de suprimir as competências da Assessoria Jurídica do próprio Legislativo. 
Já a Sema informou que a área a ser desafetada compreende 694,07 metros 
quadrados, aproximadamente 12% de um lote de praça com 5.717,3 m2. 
Conforme o órgão, a desafetação da praça e a construção do Conselho Tutelar 
não trarão impactos ambientais relevantes, desde que seja adotada, como 
medida compensatória, a urbanização da área restante da praça (5.023,23m2) 



e, como medida mitigadora pela perda da área permeável, seja adotado sistema 
de cisterna de captação de água pluvial e/ou infiltração de água em poço.  
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não corroborou o parecer da 
Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de 
Defesa dos Direitos do Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude e 
a Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente corroboram o parecer da 
Assessoria Técnico-Legislativa e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. O 
PL foi aprovado em primeiro turno em 02/07/2020 e após prazo regimental não 
foram apresentadas emendas. Posteriormente, a proposta foi retirada de pauta 
sucessivas vezes. Quórum: 13 votos. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para resposta a PARECER PRÉVIO  
Dispõe sobre a afixação de placas informativas sobre a entrega legal do 
nascituro nas unidades públicas e privadas de saúde (PL 48/2021) – Os 
parlamentares avaliam o pedido do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente para prorrogação de prazo para apresentação de parecer 
prévio solicitado pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
 
Apresentado pelo vereador Beto Cambará (Podemos), o projeto de lei (PL) 
dispõe que as unidades de saúde públicas e privadas deverão afixar placas 
informativas em locais de fácil visualização contendo o seguinte aviso: “A entrega 
de filho para adoção, mesmo durante a gravidez, não é crime. Caso você queira 
fazê-la, ou conheça alguém nesta situação, procure a Vara da Infância e da 
Juventude. Além de legal, o procedimento é sigiloso”. Na justificativa do projeto, 
o vereador afirma que a intenção não é estimular a doação de crianças, mas 
evitar o aborto e o abandono. Segundo ele, a entrega legal encontra respaldo na 
lei federal nº 13.509/2017.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicitou a manifestação das 
seguintes entidades a respeito do PL: Secretaria Municipal de Defesa Social, 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar 
do Município de Londrina, Promotoria de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A Secretaria de 
Defesa Social informou que o projeto é meritório pois pode contribuir para a 
redução de delitos como aborto e abandono de incapaz ou recém-nascido. As 
demais entidades ainda não se manifestaram. Quórum: maioria simples 
 
PEDIDO 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.  
 
Ecopontos (PI nº 218/2021) - A vereadora Prof.ª Sonia Gimenez (PSB) solicita 
ao prefeito informações sobre o planejamento e o cronograma de instalação de 
novos ecopontos de descarte de lixo. Indaga, ainda, quais regiões do município 
serão contempladas, bem como quais tipos de materiais poderão ser 
descartados em cada local. 
 
 



PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Os vereadores e vereadora discutem na sessão desta tarde a solicitação do 
Executivo de prorrogação de prazo para resposta ao seguinte PI: 
 
Evento no autódromo (PI nº 168/2021) – O vereador Santão (PSC) requer ao 
prefeito informações sobre a Sexta Quente’, evento automobilístico amador 
realizado às sextas-feiras no Autódromo Internacional Ayrton Senna.  
 
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.   
 
Transposição da PR-445 (In nº 1944/2021) – O vereador Nantes (PP) solicita 
ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER) que promova 
estudo de viabilidade de transposição da PR-445 entre a Avenida Chepli Tanus 
Daher, no Jardim Acapulco, e a Rua Domingos Biasoni, no Conjunto das Flores, 
ambas na região sul de Londrina, o que facilitaria a movimentação dos 
moradores e reduziria o percurso em quase um quilômetro. 
 
AGENDA 
26/05 – quarta-feira 
14 horas – Reunião pública com o tema: Novas variantes da covid-19 e suas 
interferências quanto à eficácia da vacina, promovida pela Comissão de 
Educação, Cultura e Desporto, pela Comissão de Seguridade Social e pela 
Comissão Especial de Acompanhamento do Plano Municipal de Vacinação 
contra a Covid-19. O evento será remoto com transmissão on-line. 
 
ACOMPANHE AO VIVO 
As sessões e reuniões 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 
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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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