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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (18): 

 
17 horas – O gerente geral Nordeste da Companhia de Saneamento do 
Paraná (Sanepar), Sérgio Roberto Bahls, participa da sessão desta tarde para 
esclarecer sobre as medidas tomadas para conter os vazamentos de esgoto na 
cidade e falar sobre os projetos para implantação de tratamento de esgoto em 
bairros que não são contemplados com saneamento básico. O convite foi feito 
pelo vereador Junior Santos Rosa (PSD) por meio do requerimento nº 
318/2018.  
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Autoriza a abertura de crédito para compra de equipamentos de praça do 
jardim Santa Rita (PL nº 132/2018) – Iniciativa do Executivo, o projeto tramita 
em regime de urgência para abrir Crédito Adicional Especial junto à Secretaria 
Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP), no valor de R$ 50 mil, para 
aquisição de equipamentos e materiais destinados à Praça dos Esportes e da 
Cultura do Jardim Santa Rita (zona Oeste). O autor justifica que durante a 
elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA / 2018) não foi prevista a referida 
despesa, e que o Município precisa demonstrar esforços para a continuidade 
da vigência do convênio com o Ministério da Cultura / Caixa Econômica 
Federal que possibilitou a construção da Praça. Ainda de acordo com o 
Executivo, os recursos para as aquisições são oriundos de superávit 
demonstrado por meio de balancete financeiro. Acolhendo pareceres técnicos, 
as comissões de Justiça, Legislação e Redação e de Finanças e Orçamento 
manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Quorum: 10 votos favoráveis. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Declara de utilidade pública a Associação Londrina Unida pelo Hospital 
Universitário (PL nº 100/2018) – Iniciativa do vereador Amauri Cardoso 
(PSDB), o projeto declara de utilidade pública a Associação Londrina Unida 
pelo Hospital Universitário (LUHU). A entidade nasceu da união de um grupo 
de pessoas que decidiu participar de uma ação entre amigos com o objetivo de 
angariar recursos para a aquisição de poltronas para acompanhantes de 
pacientes atendidos no Hospital Universitário (HU). A mobilização resultou na 
aquisição de 22 poltronas e em uma série de outras ações em favor da 
instituição de saúde. Em junho de 2017 a LUHU teve sua constituição 
oficializada. O título de utilidade pública é importante para que a associação 
atenda às suas finalidades estatutárias e possa firmar convênios e buscar 
recursos para ampliar suas atividades. Acolhendo pareceres técnicos, as 
comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Direitos Humanos e Defesa 
da Cidadania e de Seguridade Social manifestaram-se favoravelmente à 



matéria. Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de emendas. 
Quorum: maioria simples.  
 
AGENDA 
Quarta-feira, 19 de setembro 
14 horas – A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, composta pelos 
vereadores Amauri Cardoso (PSDB), Eduardo Tominaga (DEM) e Péricles 
Deliberador (PSC), realiza reunião pública para discutir as condições de 
segurança e preservação dos espaços culturais e museus de Londrina. Devem 
participar do debate representantes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e 
Secretaria Municipal de Cultura, além dos gestores dos espaços culturais. O 
debate será realizado na sala de sessões da Câmara e contará com 
transmissão online pelo site www.cml.pr.gov.br. 
 
16 horas – O “Plano de evacuação para emergências nas escolas municipais”, 
previsto no projeto de lei nº 57/2017, de autoria do vereador Ailton Nantes (PP), 
será debatido durante reunião pública coordenada pela Comissão de 
Educação, Cultura e Desporto. Foram convidados diretores de escolas e 
representantes da Secretaria Municipal de Educação, Corpo de Bombeiros, 
Defesa Civil e centros de educação infantil. A Comissão de Educação, 
composta pelos vereadores Amauri Cardoso (PSDB), Eduardo Tominaga 
(DEM) e Péricles Deliberador (PSC), realiza a reunião na sala de sessões do 
Legislativo, com transmissão online pelo site www.cml.pr.gov.br. 
 
Quinta-feira, 20 de setembro 
9 horas - A Comissão Especial (CE) que apura possíveis irregularidades no 
Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina (Provopar-Ld) reiterou o 
convite para depoimento da representante da gerência administrativa da 
entidade. A Comissão, formada pelos vereadores Vilson Bittencourt (PSB), 
Valdir dos Metalúrgicos (SD) e Tio Douglas (PTB) vai se reunir na sala de 
reuniões do prédio da Câmara.  
 
Sexta-feira, 21 de setembro 
9 horas - Reunião pública coordenada pela Comissão de Administração, 
Serviços Públicos e Administração, composta pelos vereadores Filipe Barros 
(PSL), Amauri Cardoso (PSDB) e Valdir dos Metalúrgicos (SD), para discutir o 
“Projeto Pró Igapó e consequências ambientais”. O projeto foi lançado em 
agosto pela Prefeitura e visa combater a poluição e sujeira do lago por meio de 
tecnologia probiótica capaz de decompor o lodo e consumir os gases nocivos. 
A reunião será realizada na sala de sessões, com transmissão online pelo site 
www.cml.pr.gov.br. 
 
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 (PP) 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 (PSL) 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  

 
EXPEDIENTE  
O Informativo LEGISLATIVO EM PAUTA é uma publicação eletrônica da 
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA  
 
MESA EXECUTIVA 2018 
Ailton Nantes (presidente em exercício), Filipe Barros (1º secretário); 
Eduardo Tominaga (2º secretário) e João Martins (3º secretário) 
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Fotografia DP Torrecillas Fotojornalismo  Fones (43) 3374-1326 e 3374-1327 


