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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (14): 
 
17 horas – O diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina 
(Codel), Reinaldo Gomes Ribeirete, participa da sessão desta tarde para falar 
sobre Planejamento e Desenvolvimento Econômico do Município, a convite do 
vereador Eduardo Tominaga (DEM) por meio do requerimento nº 25/2017. 
 
REDAÇÃO FINAL 
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. Por iniciativa do líder do 
prefeito, vereador Péricles Deliberador (PSC), em 7 de fevereiro foi aprovada a 
retirada da urgência para a discussão. Por solicitação dos vereadores, que 
demonstraram dúvidas para votar a matéria, participaram das sessões em que 
a matéria foi discutida representantes da Sanepar e da Diretoria de 
Loteamentos da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação. O projeto foi 
aprovado em segundo turno no último dia 7, sem emendas. A votação da 
redação final foi solicitada pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação, ao 
emitir voto favorável à tramitação do projeto. Quorum: maioria simples. 
 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Terreno em São Luiz (PI 37/2017) – Os vereadores Felipe Prochet (PSD) e 
Mario Takahashi (PV) solicitam informações sobre área de 15 alqueires 
(363.000 m²) no distrito de São Luiz (zona Sul), que faz limite com a rodovia 
Álvaro Lázaro Godói. Os vereadores querem saber se o terreno é de 
propriedade do Município e se existe algum projeto em andamento para a área.  
 
Plano de Gerenciamento de Resíduos (PIs 38/2017 e 39/2017) – O vereador 
Filipe Barros (PRB) solicita esclarecimentos, por meio de dois pedidos de 
informação, sobre procedimentos adotados pela Secretaria Municipal do 
Ambiente (Sema) e pela Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação para a 
regularização de obras concluídas após o ano de 2010, com a apresentação do 
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC). 



  
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Os Pedidos de Informação (PI) 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. 
Portanto, os vereadores e vereadora discutem na sessão desta tarde a 
solicitação do Executivo de prorrogação de prazo para resposta aos seguintes 
PIs:  
 
Cirurgias eletivas (PI 14/2017) – O vereador Amauri Cardoso (PSDB) requer 
dados sobre a demanda reprimida de cirurgias eletivas no Município em 2017; 
sobre os critérios/parâmetros para a realização dos procedimentos; qual o 
tempo médio para a realização de uma cirurgia eletiva e se há previsão para a 
realização de mutirões de cirurgias eletivas, entre outras informações.  
 
Terrenos doados pelo Município (PI 20/2017) – O vereador Jairo Tamura 
(PR) reivindica informações sobre os terrenos doados para a instalação de 
indústrias no Município nos últimos 10 anos e pede que seja informado se 
estas empresas cumprem normas previstas em lei, como o preenchimento de 
10% de seu quadro de funcionários com pessoas acima de 40 anos, e no 
mínimo de 5% com menores aprendizes, entre outras informações. 
 
Utilização de prédio por artistas de rua (PI 24/2017) – O vereador Filipe 
Barros (PRB) solicita várias informações referentes à portaria SMC/GAB 008, 
de 30 de dezembro de 2016, que autorizou a utilização, a título precário e 
gratuito, do imóvel da antiga União Londrinense dos Estudantes Secundaristas 
(ULES), na avenida Duque de Caxias, nº 3241, pela Associação do Movimento 
dos Artistas de Rua de Londrina (AMARL). Entre outros dados, o vereador 
deseja saber quais os critérios adotados para a autorização de utilização 
daquele imóvel pela entidade, em detrimento de outras que já haviam 
manifestado interesse pelo local anteriormente. 
 
AGENDA 
Sexta-feira, 17/03: 
14 horas – Audiência Pública sobre o “Contorno Norte e o Desenvolvimento 
Regional”, organizada pela Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente. A 
audiência será realizada na sala das sessões do Legislativo, com transmissão 
online por meio do site www.cml.pr.gov.br. 
 
Sexta-feira, 24/03:  
19 horas – Audiência Púbica com o tema “Analfabetismo em Londrina”, 
promovida pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto e deverá reunir os 
diferentes agentes públicos que atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
na cidade. A audiência será realizada na sala das sessões do Legislativo, com 
transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br. 
 
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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