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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira: 
  
16h30 – No Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, 
os vereadores recebem Andréa Ramondini Danelon, secretária municipal do 
Idoso, Ana Karina Anduchuka Barbosa, diretora de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa, e Miguel Jorge Sogaiar, promotor de justiça da 7ª Promotoria de 
Justiça de Londrina, para falar sobre o tema.  
 
O convite foi feito pelos vereadores Lu Oliveira (PL), Giovani Mattos (PSC), Prof.ª 
Sonia Gimenez (PSB), Daniele Ziober (PP), Nantes (PP), Santão (PSC), 
Eduardo Tominaga (DEM), Beto Cambará (Podemos), Madureira (PTB), Prof.ª 
Flávia Cabral (PTB), Jairo Tamura (PL), Jessicão (PP), Lenir de Assis (PT), Mara 
Boca Aberta (Pros), Matheus Thum (PP) e Roberto Fú (PDT), por meio do 
Requerimento nº 207/2021. 
 
PRAZO PARA EMENDAS 
Permite a poda ornamental para determinadas espécies (PL 143/2018) – O 
presidente da Câmara, vereador Jairo Tamura (PL), deverá anunciar o prazo de 
sete dias úteis para apresentação de emendas ao projeto de lei de iniciativa do 
vereador Roberto Fú (PDT), em cumprimento ao artigo 219 do Regimento 
Interno, que prevê tramitação especial para as propostas que versam sobre 
código, consolidação, estatuto, regimento e plano.  
 
A matéria altera a redação do artigo 52 do Plano Diretor de Arborização do 
Município (lei nº 11.996/2013) para permitir a poda de topiaria (poda ornamental), 
desde que mediante autorização da Secretaria Municipal do Ambiente. A 
proposta também prevê que a técnica poderá ser utilizada apenas nas espécies 
que aceitam este tipo de poda e que um laudo técnico ateste que a planta não 
será prejudicada. O autor argumenta, na justificativa do projeto, que é bastante 
significativo o número de autuações recebidas por munícipes que desconhecem 
a proibição deste tipo de poda pela atual legislação e estão sendo penalizados. 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação emitiu parecer prévio solicitando 
parecer da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), que se manifestou 
contrariamente à iniciativa, argumentando que este tipo de poda não permite que 
a árvore desenvolva sua função na arborização urbana, sendo indicada apenas 
para ornamentação de jardins. A Comissão de Justiça não acolheu o parecer 
jurídico e manifestou-se favoravelmente à tramitação do projeto. A Comissão de 
Política Urbana e Meio Ambiente emitiu parecer prévio solicitando a 
manifestação de instituições de ensino e órgãos ligados ao meio ambiente, entre 
eles a Universidade Estadual de Londrina. O Departamento de Biologia Animal 
e Vegetal do Centro de Ciências Biológicas da UEL recomendou que o projeto 
não seja aprovado, “mantendo-se a prática de topiaria apenas em vegetais 
cultivados em espaços privados, restringindo as podas na arborização urbana 



em espaços públicos apenas ao tecnicamente necessário para manter o caráter 
de serviço público da arborização e integridade física das pessoas e bens”. O 
Conselho Municipal do Meio Ambiente (Consemma) emitiu parecer desfavorável 
ao projeto de lei (PL), por considera-lo contrário ao Plano Diretor de 
Arborização), que veda a poda excessiva ou drástica que afete o 
desenvolvimento da copa da árvore. O Consemma também afirmou que a 
proposta cria novas atividades a serem desenvolvidas pela Gerência de Áreas 
Verdes da Sema, como a autorização para poda de topiaria, porém não aloca 
recursos financeiros para execução do serviço. O Centro Universitário Filadélfia 
(Unifil) manifestou-se contrariamente ao PL sob os argumentos de que “este tipo 
de poda serve apenas para ornamentação e não para exercer suas funções 
como arborização urbana, e que a aprovação demandará novas atividades e 
competências por parte do município, que já se encontra sobrecarregado de 
responsabilidades”. Desde 16 de maio de 2019, o projeto de lei foi retirado de 
pauta, a pedido do autor, por sucessivas vezes. Em 10 de junho de 2021, a 
Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Câmara de Londrina 
corroborou o parecer técnico e manifestou-se contrariamente ao projeto. 
 
REDAÇÃO FINAL 
Altera a lei nº 10.558/2008, que estabelece critérios para a provisão de 
benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social no 
município (PL nº 21/2021) – Apresentada pelo Executivo Municipal, a proposta 
altera dois dispositivos da lei municipal nº 10.558/2008, que prevê a concessão 
do benefício natalidade e do auxílio funeral para pessoas e famílias de baixa 
renda, concedidos em pecúnia ou em serviços. O primeiro ponto do PL suprime 
o parágrafo 1º do artigo 2º da referida lei, que afirma que: “na comprovação das 
necessidades para a concessão do benefício eventual são vedadas quaisquer 
situações de constrangimento ou vexatórias”. A segunda alteração proposta pelo 
projeto de lei é retirar do artigo 12 a obrigatoriedade de a avaliação técnica para 
concessão dos benefícios ser feita exclusivamente por profissional de serviço 
social, passando a ser realizada por profissional de nível superior das equipes 
de referência do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O município 
alega, na justificativa do PL, que a intenção é simplificar a oferta da proteção 
socioassistencial e atualizar a lei municipal em relação ao Caderno de 
Orientações Técnicas sobre Benefícios Eventuais no SUAS, editado pelo 
governo federal em 2018. O Executivo também afirma que a lei federal nº 
8.662/1993, que regulamenta a profissão de assistente social, não prevê que o 
procedimento para concessão de benefício eventual seja atribuição exclusiva 
dos profissionais de serviço social. Quórum: maioria simples. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Institui o Dia do Chef de Cozinha no calendário de Comemorações Oficiais 
do Município (PL nº 39/2021) – Proposto pelo vereador Emanoel Gomes 
(Republicano), o projeto de lei (PL) institui o Dia do Chef de Cozinha, a ser 
celebrado em 13 de maio. Conforme a proposta, nesta data, o Poder Público 
Municipal poderá promover eventos e debates para disseminar a cultura 
gastronômica regional, nacional e internacional, por meio de projetos de 
incentivo aos profissionais chefs de cozinha, para fomentar o desenvolvimento 
da profissão e a difusão dos cardápios idealizados. De acordo com a justificativa 
do PL, a data é utilizada desde 1999 pela Associação Brasileira da Alta 



Gastronomia para homenagear os profissionais do setor. A Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação corroborou o parecer da Assessoria Jurídica e 
manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de Educação, Cultura e 
Desporto acatou o parecer da Assessoria Técnica e apresentou voto favorável 
ao projeto. O PL foi aprovado em primeira discussão em 27 de maio de 2021. 
Após abertura de prazo de sete dias úteis, não foram apresentadas emendas. 
Quórum: maioria simples. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Altera as regras para exploração do serviço de táxi (PL 25/2021) – O projeto 
de lei (PL) de autoria do prefeito Marcelo Belinati (PP) altera a lei municipal nº 
10.969/2010, que versa sobre as condições para exploração de serviços de táxi 
no município. Entre as alterações propostas estão: a elevação da idade máxima 
para circulação do táxi, passando dos atuais sete para dez anos; redução e até 
extinção de taxas de serviço (como as cobradas para substituição de veículo, 
cadastro de condutor auxiliar e publicidade) exigidas pela CMTU; e a 
incorporação de regras já existentes no decreto municipal nº 1033/2016, como a 
obrigatoriedade de ar condicionado nos veículos e utilização de meios de 
pagamento eletrônicos. Conforme a justificativa do PL, as alterações são 
decorrentes do Plano de Mobilidade Urbana, que constatou que, em Londrina, o 
serviço de táxi foi ultrapassado em quantidade de usuários pelo transporte via 
aplicativos, que possui custos menores. Conforme o estudo, na cidade são 
realizados 823 mil deslocamentos/dia, sendo 55% com veículos privados, 23% 
a pé, 18% com transporte coletivo, 1,4% por aplicativos de transporte e somente 
0,2% com táxis. Devido a isso, o Poder Executivo alega que é necessário 
atualizar a legislação para reduzir os custos dos taxistas, inclusive para 
minimizar os impactos causados pela pandemia de covid-19. Atualmente, 
conforme a prefeitura, a cidade possui 378 taxistas autorizados e 171 auxiliares.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer da 
Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de 
Finanças e Orçamento acatou o parecer técnico e apresentou voto favorável ao 
projeto. A Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio e a 
Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente solicitaram manifestação da 
Companhia Municipal de Transito e Urbanização (CMTU) e do Sindicato dos 
Taxistas de Londrina. A CMTU apresentou parecer favorável ao projeto de lei e 
esclareceu que, quando o taxista requer a substituição provisória do automóvel, 
ele deve recolher as taxas de “substituição provisória do veículo” e “licença para 
trafegar”, que custam, respectivamente, R$ 243,29 e R$ 486,59. Com o projeto 
de lei estas taxas serão extintas e será criada a “licença provisória para trafegar”, 
com os seguintes valores: R$ 20,27 para 30 dias, R$ 40,54 para 60 dias e R$ 
60,81 para 90 dias. O Sindicato dos Taxistas afirmou que o projeto de lei é de 
fundamental importância para a categoria e solicitou a tramitação na íntegra. A 
Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio e a Comissão de 
Política Urbana e Meio Ambiente corroboraram o parecer técnico e 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quórum: 13 votos. 
 
Institui o Março Amarelo no Calendário de Comemorações Oficiais do 
Município (PL nº 53/2021) – Proposto pela vereadora Lenir de Assis (PT), o 
projeto de lei (PL) afirma que o Março Amarelo tem por objetivos divulgar a 



importância do diagnóstico e do tratamento da endometriose através de ações 
de conscientização e de educação sobre a doença. Segundo a proposta, 
entidades públicas e privadas, organizações não-governamentais e associações 
da sociedade civil podem realizar atividades como eventos, palestras, 
seminários, entre outras. De acordo com a justificativa da autora, estudos 
indicam que, no Brasil, mais de 7 milhões de mulheres sofrem com a doença, 
que pode causar dores agudas e até infertilidade. Segundo a vereadora, a 
divulgação de informações sobre o diagnóstico célere da doença pode propiciar 
um tratamento mais efetivo para as pacientes. A Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação acatou o parecer da Assessoria Jurídica e apresentou 
voto favorável ao projeto. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a 
Comissão de Educação, Cultura e Desporto e a Comissão de Seguridade Social 
corroboram o parecer técnico e manifestam-se favoravelmente à proposta. 
Quórum: maioria simples. 
 
Cria o Dia de Conscientização sobre a Vacina no Calendário de 
Comemorações Oficiais do Município (PL nº 67/2021) – O projeto de lei (PL) 
de iniciativa da vereadora Lenir de Assis (PT) institui o dia 29 de setembro como 
o Dia de Conscientização sobre a Vacina. Segundo a proposta, o objetivo da 
data é divulgar a importância da vacinação para a saúde coletiva local, através 
de ações conscientizadoras e educativas sobre o tema, por meio de campanhas 
publicitárias, eventos, palestras, seminários e outros eventos organizados por 
entidades públicas, privadas, ONGs e associações da sociedade civil. De acordo 
com a justificativa da proposta, o dia 29 de setembro se refere à data de 
certificação de interrupção da transmissão da poliomielite no Brasil pela 
Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). Conforme a autora do PL, o 
Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente múltiplas vacinas à 
população, mas nos últimos anos, segundo ela, nota-se uma diminuição na taxa 
de cobertura, motivada, entre outros fatores, pela falta de ações e campanhas 
sobre a eficiência das vacinas e sua importância para a saúde coletiva. A 
vereadora afirma ainda que este cenário facilita a “propagação de informações 
sem comprovação científica que confundem a opinião pública e impulsionam a 
formação de grupos denominados ‘anti-vacina’, o que aumenta 
significativamente as chances de reaparecimento e propagação de doenças 
anteriormente erradicadas”. Quórum: maioria simples. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para resposta a PARECERES 
Altera o Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Município e o Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais (PL nº 23/2021) – Os vereadores e as 
vereadoras apreciam o pedido da Secretaria Municipal de Governo de 
prorrogação de prazo para apresentação de pareceres solicitados pela 
Comissão de Seguridade Social e pela Comissão de Administração, Serviços 
Públicos e Fiscalização. Apresentado pelo prefeito Marcelo Belinati (PP), o 
projeto de lei (PL) introduz alterações no Plano de Cargos, Careiras e Salários 
da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do 
Município de Londrina (lei nº 9.337/2004) e no Estatuto do Regime Jurídico Único 
dos Servidores Públicos Municipais (lei nº 4.928/1992). A proposta torna 
transitórios os cargos de Promotor de Saúde Pública nas funções de Serviço de 
Medicina do Trabalho e Serviço de Enfermagem do Trabalho. Com isso, segundo 
a Prefeitura, haverá a possibilidade de contratar empresas que prestem estes 



serviços, pois – de acordo com a justificativa da administração municipal - desde 
que o cargo de médico do trabalho foi criado, as três vagas existentes nunca 
foram supridas por falta de interessados nos concursos públicos abertos pelos 
editais nº 67/2011 e 30/2019, bem como no teste seletivo nº 145/2018. Com a 
transitoriedade, os cargos serão extintos quando estiverem vagos. O projeto de 
lei também altera vários dispositivos da lei nº 4.928/1992 que buscam afastar a 
obrigatoriedade de que as perícias exigidas pela lei em casos específicos 
tenham que ser feitas por servidores ou por junta médica oficial. A Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer técnico e manifestou-se 
favoravelmente ao projeto. A Comissão de Seguridade Social requisitou 
manifestação da Autarquia Municipal de Saúde, do Departamento de Recursos 
Humanos da Prefeitura Municipal de Londrina, do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Londrina (Sindserv) e do Executivo Municipal. Já a 
Comissão de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização solicitou 
manifestação das entidades acima listadas, além do Conselho Municipal de 
Saúde. Quórum: maioria simples. 
 
Classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual (PL 
nº 35/2021) – As vereadoras e os vereadores votam nesta tarde pedido de 
prorrogação de prazo solicitado pela Secretaria de Governo da Prefeitura para 
análise do projeto de lei nº 35/2021, de iniciativa da vereadora Prof.ª Flávia 
Cabral (PTB), que classifica a visão monocular como deficiência visual. O envio 
ao Executivo foi solicitado, em parecer prévio, pela Comissão de Educação, 
Cultura e Desporto e pela Comissão de Seguridade Social, que pediram 
manifestação da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Autarquia 
Municipal de Saúde e da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de 
Londrina (CMTU). Conforme o PL n 35/2021, a comprovação da deficiência se 
dará por laudo médico especializado, que atestará a cegueira ou a cegueira 
funcional. Ainda segundo o projeto, a visão monocular será caracterizada 
quando o paciente com a melhor correção tiver acuidade visual igual ou inferior 
a 20/200, mesma metodologia adotada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS). A proposta assegura à pessoa com visão monocular os mesmos direitos 
garantidos às pessoas com deficiência, dentre eles, concorrer em concurso 
público do Poder Executivo e órgãos da administração pública, direta e indireta, 
às vagas reservadas aos deficientes; e utilizar as vagas de estacionamento 
destinadas a veículos que transportem pessoas com deficiência. Na justificativa 
do projeto, a autora afirma que o indivíduo com visão monocular, apesar de 
sofrer limitações e impedimentos, não conta com a proteção garantida à pessoa 
com deficiência. Por isso, sua inclusão expressa na legislação local é necessária. 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação seguiu o parecer da Assessoria 
Jurídica da Câmara e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de 
Educação, Cultura e Desporto e a Comissão de Seguridade Social emitiram 
parecer prévio solicitando manifestação sobre o projeto para: Associação dos 
Deficientes Visuais de Londrina e Região (Adevilon); Associação dos Deficientes 
Físicos de Londrina (Adefil); Instituto Londrinense de Instrução e Trabalho para 
Cegos (ILITC); Instituto Roberto Miranda (IRM); Conselho Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência de Londrina; Secretaria Municipal de Assistência 
Social; Autarquia Municipal de Saúde; e CMTU. Quórum: maioria simples. 
 
 



AGENDA 
16/06, quarta-feira 
14h – Audiência Pública para discutir o projeto que dispõe sobre a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2022 (PL nº 70/2021), de autoria do 
Executivo Municipal. O evento é organizado pela Comissão de Finanças e 
Orçamento e terá transmissão on-line. 
 
18/06, sexta-feira 
14h - Reunião pública com o tema: “Videochamadas nos hospitais. Um 
direto de todos!", coordenada pela Comissão de Direitos Humanos e Defesa 
da Cidadania, com transmissão on-line. 
 
ACOMPANHE AO VIVO 
As sessões, reuniões 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. 
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