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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (30): 
 
14h30 – O presidente da Associação Londrinense de Circo, Paulo Líbano, 
participa da sessão para falar sobre a 12ª edição do Festival de Circo de 
Londrina, que acontece até este domingo (4) na cidade. Também participam da 
visita os educadores Emmanuel Bochud e Mariano Lopez, coordenadores do 
Cirque du Monde, programa de ação social patrocinado pelo Cirque du Soleil, 
do Canadá. O convite foi feito pelo vereador Professor Rony (PTB) por meio do 
requerimento nº 142/2017. 
 
16 horas – A Câmara de Vereadores recebe nesta tarde a visita oficial da 
Comitiva de Nishinomiya para cerimônia alusiva ao aniversário de 40 anos da 
irmandade Londrina-Nishinomiya, com a presença do vice-prefeito daquela 
cidade, Norio Kakeda, e do presidente da Câmara de Vereadores, Akira 
Iwashita. O convite foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Londrina, 
Mario Takahashi (PV), e pelo prefeito Marcelo Belinati (PP) durante Missão 
Econômica e de Amizade realizada no mês de abril deste ano, no Japão.  
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Institui o Dia do Nascituro no Município (PL 145/2013) – De autoria do 
vereador Péricles Deliberador (PSC) e do então vereador Tio Douglas (PTB), o 
projeto começou a tramitar em agosto de 2013, instituindo no calendário oficial 
do Município o Dia do Nascituro. De acordo com a proposta original, o Dia do 
Nascituro deverá ser celebrado anualmente no dia 8 de outubro e nesta data a 
Prefeitura poderá promover atividades dirigidas à comunidade. A proposta 
prevê ainda que as escolas da rede pública e privada do Município serão 
incentivadas a abordarem o tema “o direito do nascituro à vida” em palestras, 
trabalhos escolares e atividades similares. 
 
O projeto, que tramita desde junho de 2013, recebeu cinco emendas que 
suprimem quatro dos seis artigos da proposta original. Após várias consultas a 
órgãos externos, que apresentaram posições divergentes em relação à 
matéria, a proposta foi enviada para parecer definitivo da Comissão de Direitos 
Humanos e Defesa da Cidadania da Câmara, que manifestou-se 
favoravelmente ao projeto, com voto contrário às emendas nº 2, 4 e 5.  
 
Em 9 de março o projeto foi aprovado em primeiro turno com as emendas nº 1 
e 3. Na mesma data foi aprovada a realização de audiência pública, que 



aconteceu em 27 de março. A emenda nº 1 suprimiu o artigo 5º do projeto, uma 
vez que repetia disposição já prevista na matéria e a emenda nº 3 estabelece 
que para atender os objetivos da lei, a Prefeitura poderá buscar  a colaboração 
de entidades que tenham por objetivo lutar pelo direito á vida dos nascituros, 
em todas as etapas do seu desenvolvimento.  
 
Após a realização da audiência pública, a                           
vereadora Daniela Ziober (PPS), presidente da Comissão de Defesa dos 
Direitos da Mulher, apresentou a emenda nº 6, que prevê a supressão dos 
artigos 2º, 3º, 4º e 5º do projeto. Acolhendo parecer jurídico, a Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação votou contrariamente à emenda. Vencido o 
prazo regimental, não houve manifestação da autora. Quorum para aprovação 
do projeto: maioria simples. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Declara de utilidade pública a Associação Faces de Londrina (PL 55/2017) 
– De autoria do vereador Professor Rony (PTB), o projeto declara de utilidade 
pública a Associação Faces de Londrina, que desenvolve atividades 
filantrópicas e culturais. A entidade colabora como órgão técnico e consultivo 
no estudo e solução dos problemas que se relacionam com a área, além de 
produzir espetáculos de caráter profissional ou amador, desenvolver atividades 
que despertem na comunidade o interesse pela cultura, como a promoção de 
palestras, cursos, conferências, seminários, debates e oficinas, entre outras. O 
título de utilidade pública é necessário para que a entidade possa atender às 
finalidades estatutárias, firmar convênios com o Município e manter-se regular 
perante os órgãos públicos. As comissões de Justiça, Legislação e Redação e 
de Educação, Cultura e Desporto acolheram pareceres técnicos e 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: maioria simples. 
 
Prevê atendimento preferencial a pessoas com transtorno espectro 
autista (PL nº 65/2017) – De autoria do vereador Jairo Tamura (PR), o projeto 
prevê que todos os estabelecimentos comerciais, de serviços e similares do 
município, como hotéis, cinemas, teatros, clubes, centro comerciais, dentre 
outros, darão atendimento preferencial e prioritário a pessoas com transtorno 
do espectro autista. Também será permitida a estas pessoas a utilização das 
vagas preferenciais em estacionamentos públicos e privados. Os 
estabelecimentos deverão manter, em local visível, placas informando o 
atendimento preferencial. O autor lembra, na justificativa do projeto, que a 
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista deixou claro que o indivíduo com este diagnóstico é 
considerado pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. A Comissão 
de Justiça, Legislação e Redação acolheu parecer jurídico e votou 
favoravelmente à tramitação do projeto na forma de substitutivo que apresenta, 
com ajustes na redação. A Comissão de Direitos Humanos e Defesa da 
Cidadania votou favoravelmente à matéria, na forma do substitutivo nº 1. 
Quorum: 10 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.  
 
Programa de Controle de Endemias (PI 123/2017) – O vereador João Martins 
(PSL) solicita informações relacionadas ao Programa de Controle de 
Endemias, entre elas o valor proveniente da União para este fim; quais 
endemias são contempladas pelo programa; e se existem equipes formadas 
para cada uma destas endemias. O vereador questiona ainda se a cidade 
registrou recentemente a presença de bicho barbeiro em residências, e em 
caso positivo, esclareça as providências tomadas.  
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
Na sessão desta tarde os vereadores analisam solicitação de prorrogação de 
prazo solicitada pelo Executivo para responder ao Pedido de Informação nº 
100/2017, do vereador Felipe Prochet (PSD), que solicita informações sobre os 
pedidos de erradicação e poda de árvores e qual o prazo médio para 
atendimento destes pedidos, entre outros dados. 
 
AGENDA 
31/5, quarta-feira 
14 horas – Prosseguem nesta quarta-feira, na sala das sessões, as reuniões 
públicas das Comissões Permanentes do Legislativo. Confira a pauta dos 
debates em www.cml.pr.gov.br  
 
19 horas – Audiência pública para discutir o projeto de lei nº 111/2016, de 
autoria do vereador Junior Santos Rosa (PSD), que altera o zoneamento da 
avenida Ludwig Ernest, no trecho entre a avenida Saul Elkind e a avenida 
Benjamin Siebeneich, na zona Norte de Londrina, para Zona Comercial Seis 
(ZC-6). As audiências públicas são realizadas na sala das sessões do 
Legislativo, com transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br. 
 
2/6, sexta-feira 
16 horas – Reunião da Comissão Especial de Avaliação da Situação 
Financeira e Contábil da Sercomtel Iluminação, com a participação do 
secretário municipal de Obras e Pavimentação, Fernando Tunouti e do gerente 
de Iluminação Pública, Fábio Simões Prado, para esclarecer dúvidas sobre as 
atribuições do órgão na iluminação pública. 
 
19 horas – Sessão solene para entrega do Título de Cidadão Honorário ao 
médico José Koji Uratani, por iniciativa do vereador Professor Rony (PTB), na 
sala das sessões da Câmara, 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 (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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