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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (30):
14h30 – Cerimônia alusiva ao Outubro Rosa e Novembro Azul
Evento aborda câncer de mama e próstata
Cerimônia marca encerramento no município da campanha Outubro Rosa e
abertura do movimento Novembro Azul
A Câmara Municipal de Londrina realiza durante a sessão ordinária desta
terça-feira (30), às 14h30, solenidade de encerramento da campanha Outubro
Rosa e a abertura do movimento Novembro Azul 2018 no município. As duas
campanhas têm origem em movimentos internacionais que buscam sensibilizar
as pessoas para a importância, respectivamente, do diagnóstico precoce do
câncer de mama e do câncer de próstata. A cerimônia atende requerimento nº
399/2018 liderado pela vereadora Daniele Ziober (PP) que é presidente da
Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, iniciativa apoiada por outros 13
vereadores.
“A ideia de promover os dois eventos em uma mesma solenidade é reforçar
que a mulher deve estimular o homem a se prevenir e o homem deve estimular
a mulher. Além disso, embora o câncer de mama seja mais comum nas
mulheres, o problema também pode aparecer entre os homens”, explica
Daniele Ziober. Ela adianta que durante a solenidade será apresentado um
vídeo com o depoimento de um homem que passou por tratamento contra o
câncer de mama. Está programada também uma palestra com o médico
urologista Paulo Emílio Fuganti, do Hospital do Câncer de Londrina.
A solenidade terá a apresentação musical do Coral Tok de Amor, composto por
homens e mulheres que tiveram ou têm câncer. Foram convidados a participar
da cerimônia a coordenadora do Movimento Outubro Rosa em Londrina, Célia
Hauly; a gestora de ações estratégicas e projetos do Hospital do Câncer de
Londrina, Mara Rossival Fernandes; a secretária municipal de Políticas
Públicas para Mulheres, Maria Inês Galvão de Mello e a presidente da
Associação Nós do Poder Rosa, Érica Cortez.
Números - De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de
mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres no Brasil, depois do de
pele não melanoma. Até o fim de 2018, devem ser registrados no país 59.700
casos novos de câncer de mama. Já entre os homens brasileiros, o câncer de
próstata é o segundo mais comum (também atrás do câncer de pele não

melanoma). Quase 70 mil brasileiros devem ser diagnosticados neste ano com
esse tipo de câncer.
16 horas – Debate sobre segurança nas Unidades de Saúde do Município
Os secretários municipais de Defesa Social, Evaristo Kuceki, e de Saúde,
Felippe Machado, foram convidados a participar da sessão desta tarde,
juntamente com o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM),
tenente-coronel Sandro Alberto Segóvia, para falarem sobre as medidas de
prevenção e combate à violência nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Município. A iniciativa do convite
partiu do vereador Ailton Nantes (PP).
AGENDA
Quarta-feira, 31 de outubro
14 horas – A Comissão de Segurança Pública coordena reunião pública para
esclarecer dúvidas sobre o decreto municipal nº 1450/2018, que regulamenta
os procedimentos para fiscalização, aplicação de multas e respectiva cobrança
relativas à lei municipal nº 12.744/2018. A nova regra restringe o consumo de
bebidas alcoólicas nas área públicas do Município no período entre as 22 horas
e as 8 horas do dia seguinte.
Foram convidados a participar do debate o secretário municipal de Defesa
Social, Evaristo Kuceki; o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar (BPM),
tenente-coronel Sandro Alberto Segóvia; o comandante da 4ª Companhia
Independente da Polícia Militar, major Nelson Villa Junior; os promotores Paulo
Tavares, coordenador do Grupo de Trabalho de Trânsito; e Carlos Roberto
Leandro, coordenador da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu); e o
delegado-chefe da Polícia Civil, Osmir Ferreira Neves Junior, além de
representantes da comunidade. A reunião será realizada na sala de sessões
com transmissão online por meio do site www.cml.pr.gov.br.
Quinta-feira, 1º de novembro
9h30 – Os problemas financeiros da Sercomtel Telecomunicações serão
debatidos em reunião pública coordenada pela Comissão de Desenvolvimento
Econômico da Câmara, na sala de sessões. O objetivo é esclarecer dúvidas
sobre o atual cenário da empresa londrinense, que pode perder as licenças da
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para explorar os serviços de
banda larga e de telefonia fixa e móvel em função de dívidas acumuladas.
Os vereadores Eduardo Tominaga (DEM), Felipe Prochet (PSD) e Valdir dos
Metalúrgicos (SD), que integram a Comissão de Desenvolvimento Econômico,
solicitaram à Sercomtel e ao prefeito Marcelo Belinati (PP) que durante o
encontro apresentem o desempenho econômico-financeiro da Sercomtel nos
últimos cinco anos, com esclarecimentos específicos sobre a composição
societária e o desempenho de cada uma das três empresas que compõem a
operadora: Sercomtel Contact Center, Sercomtel Participações e Sercomtel
Iluminação. Também foram convidados diretores da Companhia Paranaense
de Energia (Copel) Holding e da Anatel. O debate será realizado na sala de

sessões da Câmara e contará com transmissão online por meio do site
www.cml.pr.gov.br.
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