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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (1º de março): 
 
17 horas – O major Ezequias de Paula Natal, comandante do 3º Grupamento 
do Corpo de Bombeiros de Londrina, participa da sessão desta tarde para falar 
sobre a situação da corporação e os trabalhos ali desenvolvidos. O convite foi 
feito pelo vereador Tio Douglas (PTB) por meio do requerimento nº 22/2018. 
 
COMISSÃO DE ÉTICA PARLAMENTAR  
Eleição para a suplência da Comissão de Ética Parlamentar – Antes de dar 
início à deliberação das matérias da Ordem do Dia o presidente da Câmara, 
vereador Ailton Nantes (PP), deverá suspender a sessão para a escolha do 
novo suplente da Comissão de Ética Parlamentar (CEP) para o término do 
biênio 2017/2018. A eleição é necessária em razão da renúncia, na última 
terça-feira (27), do vereador Gerson Araújo (PSDB) da presidência da CEP, 
composta ainda pelo vereador Eduardo Tominaga (DEM) que assumiu a vice-
presidência, e Vilson Bittencourt (PSD), agora presidente da Comissão. 
Também integrante do grupo, o vereador Jamil Janene (PP) permanece na 
função de Corregedor do Legislativo. 
 
PARECERES PRÉVIOS 
Proíbe atividades pedagógicas envolvendo o conceito de ideologia de 
gênero nas escolas (PE nº 3/2017) - Os vereadores e vereadora analisam 
nesta tarde parecer prévio das comissões de Defesa dos Direitos do Nascituro, 
da Criança, do Adolescente e da Juventude; de Direitos Humanos e Defesa da 
Cidadania e de Educação, Cultura e Desporto ao projeto de emenda à Lei 
Orgânica nº 3/2017, de autoria dos vereadores Filipe Barros (PRB), Junior 
Santos Rosa (PSD), Ailton Nantes (PP), João Martins (PSL), José Roque Neto 
(PR), Vilson Bittencourt (PSB) e Felipe Prochet (PSD). A proposta acrescenta o 
artigo 165-A à Lei Orgânica do Município, na parte do capítulo III que trata da 
Educação, para proibir na rede municipal de ensino atividades pedagógicas 
que visem reproduzir o conceito de ideologia de gênero adotado no documento 
denominado Princípios de Yogyakarta (assim chamado por fazer referência à 
cidade da Indonésia onde este documento foi discutido e aprovado, no ano de 
2006).  
 
A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não acolheu o parecer da 
assessoria jurídica e votou favoravelmente à tramitação do projeto, com voto 
em separado do vereador Amauri Cardoso (PSDB). As comissões de 
Educação, Cultura e Desporto; de Defesa dos Direitos do Nascituro, da 
Criança, do Adolescente e da Juventude; e de Direitos Humanos e Defesa da 



Cidadania emitiram pareceres prévios solicitando a análise e manifestação do 
Conselho Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Educação; do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; do Conselho 
Municipal de Políticas para a Juventude e do Centro de Direitos Humanos de 
Londrina. Quorum: maioria simples.  
 
Institui no Município o “Teste do Bracinho” para diagnóstico de 
hipertensão infantil  (PL nº 3/2018) – Os vereadores e vereadora analisam 
nesta tarde parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao 
projeto de lei nº 3/2018, de autoria do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB), 
que institui no Município o “Teste do Bracinho” em crianças a partir dos 3 anos, 
como forma de diagnosticar precocemente os casos de hipertensão arterial 
infantil. De acordo com dados demonstrados no projeto, estima-se que 4% da 
população com idade inferior a 18 anos apresenta o problema e a prevalência 
da doença na faixa dos 3 anos varia de 2 a 13%, daí a recomendação da 
prática de aferição da pressão arterial a partir dos três anos. O “Teste do 
Bracinho” é indolor e feito com um aparelho chamado esfigmomanômetro. De 
acordo com o projeto o procedimento passará a integrar o protocolo de 
consultas pediátricas regulares feitas pela rede municipal de Saúde. Acolhendo 
parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça emitiu parecer prévio 
solicitando análise e manifestação do projeto pela Autarquia Municipal de 
Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde. Quorum: maioria simples.  
 
Institui o Projeto de Educação Animal (PEA) nas escolas de Londrina (PL 
nº 16/2018) -  Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio 
da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 16/2018, de 
autoria da vereadora Daniele Ziober (PPS), que prevê a possibilidade de 
inserção do Projeto de Educação Animal PEA) nos estabelecimentos de ensino 
públicos e privados do Município. O projeto poderá ser desenvolvido e 
executado pela Secretaria Municipal de Educação juntamente com outras 
secretarias e apoio de voluntários e entidades. Entre os objetivos estão 
incentivar o amor e o respeito aos animais e ao meio ambiente e orientar sobre 
a guarda responsável e bem estar animal. Acolhendo parecer da assessoria 
jurídica, a Comissão de Justiça emitiu parecer prévio solicitando o envio da 
matéria para análise da Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal 
de Educação e Guarda Municipal. Quorum: maioria simples.  
 
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.  
 
Empresas de remoção e transporte de entulhos (PI nº 26/2018) – A 
Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, composta pelos vereadores 
Pastor Gerson Araújo (PSDB), Tio Douglas (PTB) e Valdir dos Metalúrgicos 
(Solidariedade), solicita informações sobre as empresas prestadoras de 
serviços de remoção e transporte de entulhos e locação de caçambas e quanto 
o Município arrecada de impostos destas empresas, entre outros dados. 



 
Lotes doados pelo Município na última década (PI nº 27/2018) – A 
Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Bens Públicos, que tem 
como integrantes os vereadores Roberto Fú (PDT), Tio Douglas (PTB) e 
Estevão da Zona Sul (sem partido), solicita, entre outros dados, o número de 
lotes doados nos últimos dez anos pelo Município; quantos estão em processo 
de retomada e quantas empresas estão em funcionamento nestes imóveis.  
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO para responder PEDIDO DE INFORMAÇÃO 
Os vereadores e vereadora discutem na sessão desta tarde a solicitação do 
Executivo de prorrogação de prazo para resposta ao seguinte PI: 
 
Falta de médicos na rede pública (PI nº 6/2018) – O vereador João Martins 
(PSL) solicita informações sobre as providências que vêm sendo tomadas para 
solucionar a falta crônica de médicos na rede municipal de saúde, entre elas se 
houve a realização de concursos nos últimos 16 anos e quantos dos 
profissionais contratados permanecem no serviço. 
 
AGENDA 
Quinta-feira, 1º de março 
8h30 – Reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento de Doação 
de Bens Públicos, com a presença de representante do Instituto de 
Desenvolvimento de Londrina (Codel) para discutir as doações e a retomada 
de lotes de empresas que não cumpriram com as exigências previstas em lei. 
Em especial, serão analisadas a situação dos lotes 70, 16 e 17, na Gleba 
Lindóia (região Leste). O encontro será realizado na Sala de Reuniões da 
Câmara Municipal de Londrina. 
 
FALE COM OS VEREADORES E VEREADORA  
 
Ailton Nantes (PP) 3374-1380 ailtonnantes@cml.pr.gov.br 

Amauri Cardoso (PSDB) 3374-1378 amauricardoso@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 (sem 
partido) 

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  

José Roque Neto (PR) 3374-1385 joseroqueneto@cml.pr.gov.br 

Junior Santos Rosa (PSD) 3374-1383 juniorsantosrosa@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  

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

Tio Douglas (PTB) 3374-1380 tiodouglas@cml.pr.gov.br 

Valdir dos Metalúrgicos 
(Solidariedade)         

33-741382 valdirdosmetalurgicos@cml.pr.gov
.br 

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