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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (7/3): 
 
14h30 – Homenagem alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado 
no dia 8 de março, com participação da juíza Zilda Romero e da promotora 
Susana de Lacerda, ambas da 6ª Vara Criminal da Comarca de Londrina (Vara 
Maria da Penha); da secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Nádia 
Oliveira de Moura; da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher, Rosalina Baptista; e da conselheira da Associação Nós do Poder Rosa, 
Francisca Ventura. O evento é uma iniciativa da vereadora Daniele Ziober 
(PPS), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, aprovado 
por meio do requerimento nº 58/2017.   
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Declara de utilidade pública o Instituto do Movimento de Estudos da 
Cultura Afro-Brasileira – Imecab (PL 29/2016) – De autoria do vereador 
Amauri Cardoso (PSDB) e das ex-vereadoras Lenir de Assis e Elza Correia, o 
projeto declara de utilidade pública o Instituto do Movimento de Estudos da 
Cultura Afro-Brasileira (Imecab), organização não governamental que tem por 
objetivo elaborar programas e projetos culturais, educacionais e na área da 
saúde; organizar eventos; desenvolver atividades com as associações de 
bairros e de classes para a geração de emprego, renda e outros; promover e 
manter a Mostra Anual Afro-Brasileira; apoiar e divulgar toda e qualquer 
manifestação cultural afro-brasileira e africana, entre outras atividades. De 
acordo com a justificativa do projeto, o título de utilidade pública é importante 
para que a entidade atenda às suas finalidades e firme convênios com o 
Município, bem como para manter-se regular perante os órgãos públicos. As 
comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Educação, Cultura e 
Desporto acolheram os pareceres técnicos e manifestaram-se favoravelmente 
ao projeto. Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas. 
Quorum: maioria simples dos vereadores.  
 
Autoriza uso de área de praça pela Sanepar (PL 104/2016) - Iniciativa do 
Executivo e protocolado em dezembro do ano passado, o projeto começou a 
tramitar em regime de urgência, autorizando o município a ceder à Companhia 
de Saneamento do Paraná (Sanepar), por meio de concessão de uso, uma 
área de 1.151,17 metros quadrados, no jardim Tenerife, na zona Leste. 
Originalmente destinada à construção de uma praça, a área abrigará uma 
Estação Elevatória de Esgoto (EEE). A nova estação atenderá ao 
empreendimento Paysage Terra Nova – Parque Tauá e as obras serão 



executadas pela empresa Paysage Condomínios Londrina, ampliando o 
sistema de esgotamento sanitário do município.  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação manifestou-se favoravelmente à 
tramitação do projeto e sugeriu que a Comissão de Política Urbana e Meio 
Ambiente solicitasse parecer do Conselho Municipal de Meio Ambiente 
(Consemma). A Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente também 
acolheu o parecer técnico e emitiu voto favorável ao projeto. Por iniciativa do 
líder do prefeito, vereador Péricles Deliberador (PSC), foi aprovado no dia 7 de 
fevereiro requerimento de retirada da urgência para a discussão.  
 
Por solicitação dos vereadores, que demonstraram dúvidas para votar a 
matéria em primeiro turno, participaram da sessão do dia 14 de fevereiro o 
gerente Industrial da Sanepar Londrina, Antonio Gil Gameiro; o engenheiro da 
Companhia, Lincoln Kikuchi, e o responsável pela Diretoria de Loteamentos da 
Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação, Ossamu Kaminagakura. Após 
a aprovação em primeira discussão o vereador Amauri Cardoso (PSDB) 
convidou o diretor-presidente do instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 
de Londrina (IPPUL) e do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), 
Reinaldo Gomes Ribeirete, e o secretário municipal de Obras e Pavimentação, 
Fernando Tunouti, para participarem da sessão da última quinta-feira (2). 
Porém, em função de compromissos assumidos anteriormente, Ribeirete e 
Tunouti não compareceram. Vencido o prazo regimental, não houve 
apresentação de emendas. Quorum: 13 votos favoráveis.  
 
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. Quorum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria 
simples.  
 
Agendamento telefônico de consultas (PI nº 32/2017) – O vereador 
Guilherme Belinati (PP) solicita informações sobre o cumprimento da lei 
municipal nº 11.200/2011, que estabelece a possibilidade de agendamento 
telefônico de consultas para pacientes idosos e para pessoas com deficiência, 
já cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).  
 
FALE COM OS VEREADORES  
 
Ailton Nantes (PP) 3374-1380 ailtonnantes@cml.pr.gov.br 

Amauri Cardoso (PSDB) 3374-1378 amauricardoso@cml.pr.gov.br 

Boca Aberta (PR) 3374-1385 bocaaberta@cml.pr.gov.br 

Daniele Ziober (PPS) 3374-1372 danieleziober@cml.pr.gov.br 

Eduardo Tominaga (DEM) 3374-1381 eduardotominaga@cml.pr.gov.br 

Estevão da Zona Sul (PTN) 3374-1371 estevaodazonasul@cml.pr.gov.br 

Felipe Prochet (PSD) 3374-1384 felipeprochet@cml.pr.gov.br  



Filipe Barros (PRB) 3374-1374 filipebarros@cml.pr.gov.br  

Guilherme Belinati (PP) 3374-1390 guilhermebelinati@cml.pr.gov.br  

Jairo Tamura (PR) 3374-1370 jairotamura@cml.pr.gov.br  

Jamil Janene (PP) 3374-1375 jamiljanene@cml.pr.gov.br  

João Martins (PSL) 3374-1373 joaomartins@cml.pr.gov.br  

Junior Santos Rosa  3374-1383 juniorsantosrosa@cml.pr.gov.br  

Mario Takahashi (PV) 3374-1234 mariotakahashi@cml.pr.gov.br  

Pastor Gerson Araújo 
(PSDB) 

3374-1388 pastorgersonaraujo@cml.pr.gov.br  

Péricles Deliberador (PSC) 3374-1389 periclesdeliberador@cml.pr.gov.br  

Professor Rony (PTB) 3374-1382 professorrony@cml.pr.gov.br  

Roberto Fú (PDT) 3374-1376 robertofu@cml.pr.gov.br  

Vilson Bittencourt (PSD) 3374-1379 vilsonbittencourt@cml.pr.gov.br  
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