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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (11): 
 
14h30 – A médica reumatologista pediátrica Margarida de Fátima Fernandes 
Carvalho participa do início da sessão para falar sobre a doença Lúpus 
Eritematoso Sistêmico (LES). O convite foi feito pelo vereador Felipe Prochet 
(PSD) por meio do requerimento nº 84/2017, tendo em vista o Dia Internacional 
de Atenção à Pessoa com Lúpus, celebrado em 10 de maio, e a Semana de 
Conscientização sobre o Lúpus Eritematoso Sistêmico, criada por meio da lei 
municipal nº 12.148/2015, que acontece anualmente neste mês, em período 
que contenha o dia 10.  
 
17 horas – A convite do vereador João Martins (PSL), a coordenadora do 
Programa Comuniaids e conselheira municipal de Saúde Lázara Regina de 
Rezende participa da sessão desta tarde para falar sobre os registros de 
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e Aids no município e sobre as 
ações da Secretaria Municipal de Saúde na área. O convite foi feito por meio 
do requerimento nº 65/2017. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO  
Proíbe a realização de concursos públicos municipais aos sábados (PL nº 
70/2017) – Iniciativa do vereador João Martins (PSL), o projeto proíbe que 
sejam realizados aos sábados os concursos para ingresso na Administração 
Pública Direta e Indireta do Município. O objetivo, informa o autor, é resguardar 
o direito daqueles que reconhecem o sábado como dia sagrado, como por 
exemplo os judeus ortodoxos e os fiéis da Igreja Batista do Sétimo Dia e da 
Igreja Adventista. O vereador lembra ainda que a proibição já é lei em 
municípios como Maringá e Vacaria (RS) e que o tema norteou recente decisão 
do Ministério da Educação, que passou a realizar as provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) apenas aos domingos. A Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação acolher parecer técnico e manifestou-se 
favoravelmente ao projeto. Quorum: 10 votos favoráveis. 
 
PARECER PRÉVIO 
Torna obrigatória a sinalização de radares (PL nº 20/2017) – Os vereadores 
e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da Comissão de Justiça, 
Legislação e Redação ao projeto de lei nº 20/2017, de autoria do vereador 
Boca Aberta (PR), que torna obrigatória a colocação de placas informando a 
existência de radar fixo ou móvel nas vias, assim como a velocidade máxima 
permitida no local. A proposta também prevê que a não existência de 



sinalização acarretará o cancelamento das multas aplicadas. De acordo com o 
autor, a intenção é criar um sistema eficaz de fiscalização e orientação aos 
condutores de veículos. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicita 
a manifestação da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) 
sobre a matéria. Quorum: maioria simples. 
 
RECURSO CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA  
Cria contribuição voluntária para o Fundo de Proteção aos Animais (PL 
41/2017) – Os vereadores deverão avaliar recurso apresentado ao plenário 
pelo vereador Guilherme Belinati (PP) e pela vereadora Daniele Ziober (PPS) 
em razão do parecer contrário da Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
ao projeto de lei nº 41/2017, que cria contribuição voluntária a ser cobrada nas 
faturas de consumo de água da Companhia de Saneamento do Paraná 
(Sanepar), destinada ao Fundo de Proteção dos Animais. O projeto prevê a 
contribuição mensal de R$ 1,00 para custear despesas com castração, 
tratamento e recuperação de animais abandonados e em estado de sofrimento, 
entre outras ações. O pagamento, porém, não é obrigatório, e o usuário pode 
optar por suspender a contribuição. A Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação acolheu parecer da assessoria jurídica e emitiu voto contrário à 
tramitação do projeto. De acordo com a assessoria do Legislativo, o projeto 
apresenta vício de iniciativa, sendo de competência exclusiva do Executivo. 
Quorum: 13 votos favoráveis para acolher o recurso do vereador e da 
vereadora. 
 
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.  
 
Propriedade de imóvel no jardim Franciscato (PI nº 104/2017) – O vereador 
Estevão da Zona Sul (PTN) solicita informações sobre a propriedade do imóvel 
localizado na rua Luiz Anelli, nº 246, no jardim Franciscato (zona Sul), ao lado 
do Centro de Educação Infantil (CEI) Boa Esperança. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
Os vereadores e vereadora analisam na tarde desta quinta-feira a solicitação 
de prorrogação de prazo do Executivo para responder ao pedido de informação 
nº 83/2017, do vereador Felipe Prochet (PSD), que deseja saber, entre outras 
informações, quantos ginásios de esportes municipais e quantos campos de 
futebol municipais existem em Londrina, onde estão localizados e se existe 
algum destes espaços cedidos a entidades. Quorum para aprovação da 
prorrogação: maioria simples.  
 
AGENDA 
Sexta-feira, 12/5 
16 horas – Reunião de trabalho para estabelecer o cronograma de 
acompanhamento das obras do Contorno Norte, na sala da presidência do 
Legislativo. Coordenado pelo vereador Professor Rony (PTB), membro da 



Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, o encontro deverá contar com 
presença do presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Londrina (Ippul), Reinaldo Ribeirete; do coordenador regional do Sindicato das 
Empresas de Transportes de Cargas no Estado do Paraná (Setcepar), 
Alexandre Maciel; da presidente da Associação das Empresas do Parque 
Industrial de Cambé (Aepic), Rosinda Stremlow; e de prefeitos e técnicos de 
municípios da região. 
 
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 (PSD) 3374-1383 juniorsantosrosa@cml.pr.gov.br  

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

P. 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 (PSB) 3374-1379 vilsonbittencourt@cml.pr.gov.br  
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