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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (7): 

14h40: O pastor Élzio José do Carmo participa da sessão desta tarde para 
falar sobre a Missão Calebe 2019, programa voluntário desenvolvido pela 
Igreja Adventista do Sétimo Dia com o objetivo de mobilizar jovens em toda a 
América do Sul para que dediquem parte de suas férias para praticarem 
evangelismo em lugares onde não há presença adventista. O convite foi feito 
pelo vereador João Martins por meio do requerimento nº 12/2019. 
 
Composição da Comissão de Desenvolvimento Econômico 
O presidente da Câmara, vereador Ailton Nantes (PP), deverá suspender a 
sessão, logo no início dos trabalhos desta tarde, e solicitar que o Colégio de 
Líderes se reúna para indicar um novo nome para compor a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, no lugar do vereador Felipe Prochet (PSD), que 
renunciou à sua participação na Comissão nesta terça-feira (5). A indicação 
dos vereadores pelo Colégio de Líderes, assegurando o tanto quanto possível 
a representação proporcional partidária, está prevista no artigo 36 do 
Regimento Interno da Câmara (Resolução nº 106/2014).  

Logo após a escolha, os vereadores integrantes da Comissão definem a função 
de cada um (presidente, vice-presidente e membro). O novo integrante irá 
acompanhar os vereadores Jamil Janene (PP) e Emanoel Gomes (PRB) nos 
trabalhos. 
 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Os Pedidos de Informação 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.  

Reforma de pontes e desassoreamento de lagos ((PI 03/2019) – O vereador 
Eduardo Tominaga (DEM) solicita informações sobre Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) para a reforma das pontes dos lagos Igapó 2 e 4, assim como a 
existência de projetos de revitalização e desassoreamento do Lago Igapó 4. 

Localização de rua (PI nº 4/2019) – O vereador Vilson Bittencourt (PSB) 
deseja saber a quais bairros pertence a atual rua Dezenove, denominada rua 
Amélia Avanzi por meio da lei municipal nº 12.577/2017: Residencial Vista Bela 
ou Jardim Padovani e Bairro Perobinha ou Jardim Parigot de Souza, todos 
localizados na zona Norte da cidade. 
 
 



INDICAÇÕES 
Previstas no Regimento Interno, as Indicações apresentadas por escrito e 
submetidas à aprovação plenária têm a função de sugerir projetos de lei ao 
Poder Executivo Municipal sobre matérias de exclusiva competência deste, ou 
a realização de ato administrativo ou de gestão aos órgãos públicos em nível 
estadual ou federal, da Administração direta, indireta, autárquica e fundacional. 
As Indicações apresentadas nesta tarde são endereçadas ao governo do 
Estado. Quorum: maioria simples. 

Construção do Hospital da Zona Oeste - O vereador Vilson Bittencourt (PSB) 
apresenta para deliberação, durante a sessão ordinária desta tarde, a 
Indicação nº 274/2019, que solicita à Secretaria Estadual de Saúde 
informações sobre a construção do futuro Hospital da Zona Oeste de Londrina. 

Celeridade em perícias – O vereador Vilson Bittencourt (PSB) também solicita 
ao governador Carlos Roberto Massa Junior, por meio da Indicação nº 
275/2019, celeridade nas perícias dos equipamentos eletrônicos apreendidos 
nas investigações de assassinatos ocorridos em Londrina no final de janeiro de 
2016, em episódio que ficou conhecido como “Noite Sangrenta”. 
 
AGENDA 
Sábado, 9 de fevereiro 
16 horas - Sessão de Instalação da Legislatura 2019 da Câmara Mirim, com a 
posse dos novos integrantes, e eleição da Mesa Executiva. A cerimônia será 
realizada na sala de sessões da Câmara, com transmissão online pelo canal 
Youtube. 
 
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 

Emanoel Gomes (PRB) 3374-1374 emanoelgomes@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  

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 2019/2020 
Ailton Nantes (presidente), Eduardo Tominaga (vice-presidente), Felipe 
Prochet (1º secretário), Daniele Ziober (2ª secretária) e Amauri Cardoso (3º 
secretário). 
 
Coordenação Ana Paula Rodrigues Pinto MTB 2277PR Redação Silvana Leão MTB 2502PR e Marcela 
Campos MTB 6229PR Fotografia DP Torrecillas Fotojornalismo  Fones (43) 3374-1326 e 3374-1327 


