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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira: 
  
16h30 – Antônio de Oliveira Sampaio, diretor-presidente da Sociedade Rural do 
Paraná falará sobre os impactos e as perspectivas do agronegócio diante da 
não-realização da ExpoLondrina. O convite foi feito pelo vereador Nantes (PP), 
por meio do Requerimento nº 149/2021. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Cria na Câmara de Londrina a Comissão de Acessibilidade e Direitos da 
Pessoa com Deficiência (PR nº 1/2021) – Assinado pelos 19 vereadores da 
legislatura 2021-2024, o projeto de resolução (PR) promove alterações no 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Londrina (resolução nº 106, de 25 
de março de 2014) para instituir a Comissão de Acessibilidade e Direitos da 
Pessoa com Deficiência. O Legislativo conta atualmente com 14 comissões 
permanentes, que têm por objetivo estudar projetos e emitir pareceres antes de 
as propostas irem à votação em plenário. A Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação seguiu o entendimento da Assessoria Jurídica da Câmara e votou 
favoravelmente ao PR. Em sua manifestação, a Assessoria Técnico-Legislativa 
da Câmara avaliou que medidas práticas para fomentar a inclusão de pessoas 
com deficiência podem ser discutidas no âmbito da já existente Comissão dos 
Direitos Humanos e Defesa da Cidadania, à qual compete, entre outras ações, 
“zelar pela proteção da pessoa com deficiência, do negro e do índio”. Ainda 
conforme a assessoria, o atual Regimento Interno é fruto do trabalho da 
Comissão Especial de Revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Londrina, realizado nas 15ª e 16ª legislaturas tendo como uma das diretrizes a 
redução do número das comissões permanentes. Em que pese o parecer 
técnico, a Mesa Executiva também se manifestou a favor do projeto. A matéria 
foi aprovada em primeira discussão em 08/06/2021. Vencido o prazo regimental, 
não foram apresentadas emendas à proposta antes do segundo turno de 
deliberação. Quórum: 10 votos. 
 
Altera a denominação da Comissão de Administração, Serviços Públicos e 
Fiscalização, incluindo o tema “transparência” (PR nº 4/2021) – Proposto 
pela Comissão de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização, o projeto de 
resolução (PR) altera o Regimento Interno da Câmara Municipal de Londrina 
(resolução nº 106 de 25 de março de 2014) para incluir o termo “transparência” 
no nome da comissão. Com a mudança, o colegiado passa a opinar também 
sobre “políticas públicas de promoção da transparência e controle social na 
administração e gestão pública, com vistas à melhoria da eficiência 
administrativa”, “garantia do direito de acesso dos cidadãos aos dados e 
informações de interesse público” e “ferramentas para políticas de transparência 
e eficiência na administração pública e de controle social”. A Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer jurídico e manifestou-se 



favoravelmente ao projeto. A Mesa Executiva seguiu o parecer técnico e votou a 
favor da proposta. A matéria foi aprovada em primeira discussão em 08/06/2021. 
Vencido o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto antes 
do segundo turno de deliberação. Quórum: 10 votos. 
 
REDAÇÃO FINAL 
Institui a Semana Municipal de Transparência e Combate à Corrupção (PL 
nº 42/2021) – De autoria dos vereadores Nantes (PP) e Lenir de Assis (PT), o 
projeto de lei (PL) institui a Semana Municipal de Transparência e Combate à 
Corrupção, a ser comemorada anualmente na semana do dia 16 de maio, data 
do início de vigência da Lei de Acesso à Informação (lei federal nº. 12.527, de 
18 de novembro de 2011). O projeto inicial prevê que durante a semana serão 
desenvolvidas ações educativas por meio de palestras, seminários, conferências 
e atividades culturais e de lazer. Também nesta data, o Poder Executivo e o 
Legislativo poderão apresentar à sociedade, à imprensa e às entidades de 
controle social, por intermédio de relatório, balanço atualizado das ações 
realizadas em fomento à transparência pública e aos controles interno e social. 
A proposta foi aprovada com a emenda nº 1, apresentada pela vereadora Lenir 
de Assis (PT), que acrescentou ao texto do PL a previsão de que “as atividades 
desenvolvidas no âmbito da Semana de Transparência e Combate à Corrupção, 
dentre outras medidas, devem divulgar as ações executadas ao longo do ano 
pelo Controle Social Local, convidar a população interessada para participar dos 
Conselhos Municipais e outras instâncias deliberativas e fiscalizadoras, e ainda, 
conscientizar sobre a importância da transparência dos atos do Poder Público”. 
Quórum: maioria simples. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Cria o Dia Municipal de Luta Pela Educação Inclusiva no Calendário de 
Comemorações Oficiais do Município (PL nº 83/2021) – Apresentado pela 
vereadora Lu Oliveira (PL), o projeto de lei institui o 14 de abril como o Dia 
Municipal de Luta pela Educação Inclusiva. Conforme a proposta, na semana 
que inclui a data, poderão serão realizadas campanhas informativas para a 
conscientização sobre a necessidade de se promover a educação inclusiva de 
alunos com deficiência no sistema regular de ensino. As atividades poderão 
envolver órgãos públicos e sociedade civil organizada. O 14 de abril foi instituído 
em 2004 pelo Sistema de Conselhos de Psicologia como o Dia Nacional de Luta 
Pela Educação Inclusiva, com o objetivo de mobilizar os psicólogos para as 
políticas de inclusão de pessoas que, segundo a autora do projeto, são excluídas 
do processo educacional. Conforme a justificativa da matéria, a Política Nacional 
de Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva, tem como objetivo 
assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os sistemas de 
ensino para garantir acesso ao ensino regular. A Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação acatou o parecer da Assessoria Jurídica e apresentou 
voto favorável à proposta. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto e a 
Comissão de Direitos Humanos e Defesa da Cidadania corroboraram o parecer 
técnico e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quórum: maioria simples 
 
 
 



DISCUSSÃO ÚNICA 
Denomina Rua Dirce Felipe Vieira via pública do Jardim Colina Verde (PL 
nº 75/2021) – Proposto pelo vereador Nantes (PP), o projeto de lei dá nome à 
atual rua F, localizada entre as Ruas das Grevíleas e das Açucenas, no Jardim 
Colina Verde. A homenageada, conforme a justificativa da proposta, nasceu em 
Mafra, Santa Catarina, em 1941. Chegou à Londrina em 1955, com 14 anos de 
idade, e passou a residir no Bairro Cervejaria. Após, morou no Jardim Santos 
Dummont e, em seguida, no Conjunto Milton Gavetti, onde foi uma das pioneiras. 
De acordo com o projeto de lei, Dirce Felipe Vieira dedicou muitos anos de sua 
vida aos cuidados dos enfermos, trabalhando como atendente de enfermagem 
no então Hospital Modelo, que se localizava na Rua Belo Horizonte. Após, atuou 
na maternidade da Santa Casa de Londrina, cuidando de inúmeros recém-
nascidos. Nesta época, em outro turno, também trabalhou no extinto Hospital da 
Mulher, também conhecido como Conselho Londrinense de Assistência à Mulher 
(Clam). Até os últimos anos de vida exerceu a profissão de auxiliar de 
enfermagem, inclusive como profissional particular, com foco nos cuidados com 
recém-nascidos. Quórum: maioria simples. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para resposta a PARECERES 
Autoriza doação de área pública à empresa Tubos Fenix (PL nº 11/2021) – 
Os vereadores e as vereadoras decidem sobre o pedido da Secretaria Municipal 
de Governo para prorrogação de prazo para apresentação de resposta ao 
parecer prévio da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, 
Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Doação de Bens Públicos e 
Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, que haviam solicitado 
manifestação do Executivo Municipal e do Instituto de Pesquisa e Planejamento 
Urbano de Londrina (Ippul) a respeito da matéria.  
 
De autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei (PL) desafeta de uso comum 
do povo e/ou especial área de 48.528,31 m2, localizada na Gleba Primavera, e 
autoriza o Município a doá-la à empresa Maria de Lourdes Cristante "Tubos 
Fenix". Conforme o PL, a empresa, que tem como ramo principal de atividade a 
fabricação de tubos e conexões, pretende transferir suas instalações para o 
local, onde expandirá suas atividades. O projeto prevê 8.000,00 m2 de área 
construída, além de área de pátio e estacionamento, com obras que deverão 
começar em até 12 meses e ser concluídas em 36 meses, contados da data da 
liberação da área para construção. Na justificativa, o autor informa que a 
empresa deverá atingir, no mínimo 60 empregos diretos. A Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação corroborou o parecer técnico e manifestou-se 
favoravelmente ao projeto, com a emenda nº 1, para prever que “o 
descumprimento do interesse público, bem como a modificação da finalidade da 
doação, a extinção da donatária ou o descumprimento de quaisquer das 
obrigações previstas nesta Lei farão com que o imóvel objeto da doação, com 
todas as benfeitorias nele existentes e instalações nele introduzidas revertam, 
automaticamente e de pleno direito, à posse do Município de Londrina, as quais, 
como parte integrante daquele, não darão à donatária direito a qualquer 
indenização ou compensação.” A Comissão de Finanças e Orçamento 
corroborou o parecer técnico e manifestou-se favoravelmente ao projeto. 
Quórum: maioria simples. 
 



ADMISSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO 
Altera o Código de Posturas para proibir publicidade com apologia ao 
crime, personalidades genocidas, uso de drogas ilícitas, entre outros - Na 
tarde desta quinta-feira os vereadores decidem em discussão única se admitem 
a tramitação de projeto de lei (PL) de autoria dos vereadores Giovani Mattos 
(PSC) e Santão (PSC) que altera o artigo 250, que trata das proibições de 
publicidade, do Código de Posturas do Município de Londrina (Lei nº 
11.468/2011). A proposta acrescenta à lista de proibições, publicidade que: “faça 
apologia ao crime e a personalidades genocidas ou/e induza, instigue ou auxilie 
alguém ao uso indevido de substâncias ilícitas, bem como conter em suas 
fachadas nomes de drogas ilícitas ou seus princípios ativos e nomes de crimes 
tipificados no Código Penal”. 
 
De acordo com a Lei Orgânica do Município (LOM), os projetos de lei referentes 
a Códigos, Estatutos, Planos e de Emenda à LOM devem ser encaminhados à 
Câmara Municipal, no mínimo, 90 dias antes dos recessos parlamentares, caso 
contrário somente serão admitidos para tramitação mediante a aprovação de 2/3 
dos membros do Legislativo. A Câmara permanecerá em recesso no período de 
16 a 31 de julho. Quórum: 13 votos.  
 
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.  
 
Sistema Único de Assistência Social (PI nº 260/2021) – O vereador Santão 
(PSC) solicita ao prefeito informações sobre o Sistema Único de Assistência 
Social (Suas), especificando o valor contratado e gasto com a transferência de 
renda, bem como sobre a licitação para a contratação da Empresa BK, 
responsável pela gestão do programa. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para resposta a PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
O prefeito Marcelo Belinati (PP) solicita prorrogação de prazo para resposta aos 
seguintes Pedidos de Informação, que já foram aprovados em plenário: 
 
Terreno no Jardim Santos Dumont (PI nº 220/2021) - O vereador Roberto Fú 
(PDT) indaga ao prefeito quem é o titular do terreno localizado na Rua 
Comandante Pedro Bortoloto, entre os números 99 e 130, no Jardim Santos 
Dumont. Se for propriedade do Município, o parlamentar questiona se há projetos 
de construção para o local.  
 
Contrato entre o Município e a Sanepar (PI nº 226/2021) – A vereadora Mara 
Boca Aberta (Pros) requer ao prefeito informações sobre o contrato do Município 
de Londrina com a Sanepar, especificamente dados a respeito da revisão 
quadrienal e cumprimento de metas contratuais, além da disponibilização de 
relatórios anuais de dados e repasses e valores constantes no Fundo Municipal 
de Saneamento. 
 



Transporte por aplicativo (PI nº 227/2021) – O parlamentar Deivid Wisley 
(Pros) indaga ao prefeito se há estudo ou projeto de regularização e 
regulamentação dos motoristas de transporte remunerado privado individual de 
passageiros, bem como os possíveis impactos decorrentes de eventual projeto 
de lei. 
 
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.   
 
Abertura de inquérito policial (In nº 2.411/2021) – Os vereadores Santão 
(PSC) e Giovani Mattos (PSC) solicitam ao Departamento de Narcóticos de 
Londrina a abertura de inquérito policial em desfavor do proprietário do comércio 
estabelecido na Rua Paranaguá, n° 512, pelo cometimento, em tese, de conduta 
tipificada como crime pela Lei Antidrogas (lei federal nº 11.343/2006), pois, 
segundo os parlamentares, o local faz clara alusão ao consumo de drogas. 
 
Ronda no Jd. São Paulo II (In nº 2.426/2021) – A vereadora Mara Boca Aberta 
(Pros) solicita à Polícia Militar que realize ronda ostensiva, em horários 
alternados, no Jardim São Paulo II, na Zona Norte, pois, segundo ela, moradores 
reclamam de roubos, furtos e invasão de casas na região. 
 
Acidentes com animais soltos (In nº 2.427/2021) – O parlamentar Santão 
(PSC) solicita à Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), à 
Polícia Rodoviária Federal, à Polícia Militar Rodoviária e à Companhia de Polícia 
de Trânsito de Londrina que enviem dados estatísticos sobre os acidentes, com 
ou sem vítimas, ocorridos em Londrina envolvendo animais soltos. Conforme o 
vereador, o objetivo é elaborar projeto de lei para reduzir acidentes com animais 
errantes.  
 
Inclusão de guardas municipais em programa habitacional (In nº 
2.429/2021) – Santão (PSC) sugere ao deputado federal Diego Garcia 
(Podemos/PR), a proposição de emenda para inclusão da classe de guardas 
municipais no projeto de lei nº 3.957/2020, de autoria do deputado Nereu Crispim 
(PSL/RS), voltado ao Programa de Subsídio Habitacional para Policiais 
Federais, Rodoviários Federais, Militares, Civis e Corpos de Bombeiros Militares. 
 
Extinção da taxa de expedição de CNH (In nº 2.458/2021) – O vereador 
Giovani Mattos (PSC) indica ao diretor-geral do Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran) e aos deputados federais, na pessoa do presidente da 
Câmara dos Deputados, que envidem esforços para extinguir a cobrança de taxa 
de expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para quem optar pelo 
documento digital apenas, considerando que a referida taxa é para custear a 
emissão do documento físico. 
 
 
 



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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