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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira:

14h45 – Evento alusivo à Campanha de Conscientização sobre a Síndrome
Alcoólica Fetal (SAF), instituída pela lei municipal nº 12.686, de 9 de abril de
2018. O evento foi solicitado por meio do requerimento nº 341/2021, de autoria
do vereador Jairo Tamura e de outros vereadores.

DISCUSSÃO ÚNICA DE VETO
Denomina Praça Maria Luiza Frederico área pública do Jardim Orion (PL
nº 96/2021) – Apresentado pelo vereador Matheus Thum (PP), o projeto de lei
(PL) denomina Praça Maria Luiza Frederico área pública para esse fim, com
1.191,00 m², localizada no Jardim Orion. Conforme a justificativa do PL, a
homenageada era moradora da região e foi professora no Colégio Maria do
Rosário Castaldi, no Jardim Bandeirantes. Tinha atuação destacada na
comunidade das paróquias Santo Antonio de Pádua e Nossa Senhora da Boa
Viagem, tendo sido catequista e coordenadora do movimento RCC. Faleceu
em 06/04/2000. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o
parecer técnico e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de
Educação, Cultura e Desporto seguiu o parecer técnico e votou a favor da
matéria. 

O PL foi aprovado em discussão única em 03/08/2021 e enviado ao Executivo
para sanção. O prefeito Marcelo Belinati (PP), porém, vetou integralmente o
projeto, pelo fato de a área pública já ter sido denominada Praça da Serra Jaire
pela lei municipal nº 1.154, de 13 de dezembro de 1966. Conforme a lei
municipal nº 7.631/1998, é vedada a alteração de nome de bairros,
loteamentos, vias, praças, logradouros públicos, próprios e outros bens
públicos de qualquer natureza que contenham nome de pessoas, fatos
históricos ou geográficos. A mudança só pode ocorrer para fins de correção,
em casos excepcionais de inconveniência ou duplicata, ou se houver a
concordância de, no mínimo, 51% dos proprietários ou dos moradores do local.
A decisão do Executivo foi então enviada à Assessoria Jurídica da Câmara e à
Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que seguiu o parecer técnico e
manifestou-se favoravelmente à manutenção do veto. Quórum: 10 votos.

SEGUNDA DISCUSSÃO 
Declara de utilidade pública o Centro de Apoio e Assistência à Saúde –
CEAAS (PL nº 107/2021) – Proposto pelo vereador Roberto Fú (PDT), o
projeto de lei (PL) declara de utilidade pública a entidade sem fins lucrativos
sediada no Hospital da Zona Sul (HZS) de Londrina. Conforme o autor, o
centro de apoio possui entre as atribuições a promoção de assistência social e
da saúde ao paciente do hospital, além de desenvolver programas de apoio,
organizar treinamentos, palestras, seminários e congressos. De acordo com o



parlamentar, a entidade também pretende fundar e manter uma casa de apoio
aos pacientes do HZS. 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer da
Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Assessoria
Técnico-Legislativa da Câmara considerou que não foram anexados ao projeto
dados obrigatórios para a declaração de utilidade pública, como relatório
detalhado das atividades realizadas pela entidade nos últimos 12 meses,
contendo data, local, descrição e imagens dos trabalhos. A Comissão de
Seguridade Social e a Comissão de Educação, Cultura e Desporto não
acataram o parecer técnico e apresentaram voto favorável à proposta, por
entenderem que no último ano as atividades da entidade foram comprometidas
devido à pandemia da covid-19, conforme relatou o presidente do CEAAS,
Aparecido José de Andrade, em reunião pública ordinária realizada no dia 9 de
agosto de 2021. O PL foi aprovado em primeira discussão em 24/08/2021.
Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas antes do
segundo turno de deliberação. Quórum: maioria simples.

DISCUSSÃO ÚNICA
Denomina Hely Bretas Barros o auditório instalado no 2º andar do edifício
sede da Prefeitura de Londrina (PL nº 106/2021) – De autoria do Executivo
Municipal, o projeto de lei (PL) denomina Hely Bretas Barros o auditório
instalado no 2º andar do edifício sede da Prefeitura de Londrina, na Avenida
Duque de Caxias, 635. Na justificativa do PL, o autor afirma que o
homenageado era arquiteto e atuou como servidor municipal em Londrina por
37 anos, desenvolvendo diversos projetos arquitetônicos, como o do Terminal
Urbano de Transporte Coletivo e o do prédio da Prefeitura. A Comissão de
Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer da Assessoria Jurídica da
Câmara e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de Educação,
Cultura e Desporto seguiu o entendimento da Assessoria Técnico-Legislativa e
votou a favor do PL, com a emenda nº 1, que traz correção redacional.
Quórum: maioria simples.

Altera o nome do Centro Municipal de Educação Infantil Professora Maria
Inês Vieira dos Santos Lozano para Centro de Educação Infantil
Professora Maria Inês Vieira dos Santos Lozano (PL nº 159/2021) – De
autoria do Executivo Municipal, o projeto de lei (PL) altera o art. 1º da lei
municipal nº 13.117/2020, que dispõe sobre a denominação da unidade de
educação infantil. Conforme o autor, com a conclusão da obra da escola, a
Prefeitura definiu que o serviço público de educação será prestado por meio de
parceria com instituição filantrópica conveniada, o que demanda a alteração no
nome. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer
jurídico e manifestou-se favoravelmente ao projeto. Quórum: 13 votos.

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.



Unidades de Saúde (PI nº 384/2021) – A vereadora Mara Boca Aberta (Pros)
requer ao prefeito Marcelo Belinati (PP) que informe se existe projeto para
instalação de posto de saúde nas proximidades dos jardins Colinas, Avelino
Vieira ou Olímpico. Questiona ainda qual a média de atendimentos gerais
diários do posto de saúde do Jardim Maracanã.

CMEI (PI nº 385/2021) – A vereadora Mara Boca Aberta (Pros) solicita ao
prefeito  informações sobre o Centro Municipal de Educação Infantil Rafaela
Kemmer de Moraes, como o número de crianças atendidas e se há projeto de
expansão da unidade escolar.

Esgoto (PI nº 386/2021) – O vereador Giovani Mattos (PSC) solicita ao prefeito
que informe se existe projeto para implantação de rede coletora de esgoto no
distrito da Warta.

Leitos hospitalares (PI nº 387/2021) – O vereador Giovani Mattos (PSC)
requer à Prefeitura que informe se a lei nº 12.601, de 10 de novembro de 2017,
que dispõe sobre a oferta de leito hospitalar privativo para mães de natimorto e
mães com óbito fetal, tem sido aplicada no município; bem como quantos
atendimentos foram realizados desde o início de sua vigência.

Ocupação (PI nº 388/2021) – A vereadora Prof.ª Sonia Gimenez (PSB) solicita
ao prefeito que encaminhe informações sobre a desocupação da área de terras
ocupada por famílias entre a Rua Aloizio Ribeiro de Lima e a Avenida Clarice
de Castro Lima, no Jardim Barcelona, divisa com o Jardim Nova Olinda.

Transporte a pacientes (PI nº 389/2021) – Os vereadores Nantes (PP) e
Giovani Mattos (PSC) solicitam ao prefeito informações acerca do transporte
municipal gratuito aos pacientes com agravantes debilitáveis.

Obras (PI nº 390/2021) – Os vereadores Roberto Fú (PDT) e Santão (PSC)
requerem à Prefeitura informações sobre o terreno e as obras iniciadas na Rua
Lino Sachetin, esquina com a Rua Gulhermina Laman, entre o Conjunto
Habitacional Aquiles Sthengel e o Jardim Catuai.

Sanepar (PI nº 391/2021) – O vereador Deivid Wisley (Pros), com apoio da
vereadora Mara Boca Aberta (Pros), requer informações sobre o contrato de
prestação de serviço público de abastecimento de água e esgoto no município
de Londrina, bem como sobre o acompanhamento das ações da contratada
(Sanepar) nas áreas operacionais de atendimento, especialmente em relação
às leituras mensais nos medidores de água.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Os vereadores e as vereadoras discutem solicitação do Executivo de
prorrogação de prazo para resposta aos seguintes PIs:

Rua Paranaguá (PI nº 342/2021) – O vereador Nantes (PP) solicita ao prefeito
informações sobre a instalação de redutor de velocidade na Rua Paranaguá,
bem como sobre o controle e a fiscalização de emissão de ruídos no local. 



Área pública (PI nº 348/2021) – O vereador Nantes (PP) solicita ao prefeito
informações sobre a área pública localizada entre as ruas Álvaro Loureiro e
Cenira Alves Ferreira, no Jardim Armindo Gazzi. 

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. 

Leitos separados (In nº 3.738/2021) – Considerando o disposto na lei
estadual nº 18.881/2016, que determina que a rede privada de saúde ofereça
leito separado para as mães de natimorto, o vereador Giovani Mattos (PSC)
indica ao governador do Paraná, Carlos Roberto Massa Junior, a proposição de
projeto de lei para que seja estabelecido que a rede pública de saúde também
ofereça o direito.

ACOMPANHE AO VIVO
As sessões, reuniões e audiências públicas são remotas e transmitidas ao vivo
pe lo s i t e www.cml.pr.gov.br, p e l o f  acebook.com/camaralondrina e pelo
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


