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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (2): 

 
14h30 – Cerimônia em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do 
Autismo, instituído em 2007 para difundir informações sobre o Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) junto à população e combater a discriminação e o 
preconceito. A cerimônia deverá contar com a presença de alunos de 
instituições especializadas e do prefeito Marcelo Belinati (PP), que fará a 
assinatura da sanção da lei de autoria do vereador Jairo Tamura (PR) que 
garante o direito de as pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
utilizarem as vagas de estacionamento destinadas a veículos que transportem 
pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção.  
 
Na oportunidade o prefeito ainda deverá fazer a sanção simbólica de outra lei 
de Tamura, que instituiu recentemente no município a realização de testes de 
triagem do autismo em todas as crianças que forem atendidas nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs). Também estará presente o secretário municipal de 
Saúde, Felippe Machado, que abordará as medidas já adotadas no Município 
para garantir o atendimento preferencial a autistas, como o Cartão Municipal de 
Identificação para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (Cartão TEA), 
lançado em 2018.  
 
Ao final do evento os participantes irão se dirigir à praça em frente às entradas 
dos prédios dos três poderes e soltar dezenas de balões azuis, em referência à 
cor que simboliza a luta desta parcela da população. A realização da cerimônia 
é uma iniciativa do vereador Jairo Tamura, por meio do requerimento nº 
18/2019. 
 
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.  
 
Subdivisão de parque industrial na Gleba Lindoia (PI nº 66/2019) – O 
vereador Roberto Fú (PDT) solicita informações sobre a nova subdivisão do 
parque industrial localizado na Gleba Lindoia (zona Leste), entre elas quantas e 
quais empresas concorrem e quais serão instaladas nas subdivisões do lote 
70. 
 
Banheiros químicos em feiras livres (PI nº 67/2019) – O vereador Ailton 
Nantes (PP) deseja saber se está prevista a instalação de banheiros químicos 
em todas as feiras livres da cidade e qual é o prazo previsto.  
 



Construção de Centro Municipal de Educação Infantil no Patrimônio Selva (PI 
nº 68/2019) – O vereador Ailton Nantes (PP) questiona se existe projeto para a 
construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no Patrimônio 
Selva, na zona Sul do município, e se já existe terreno disponível para a obra.  
 
AGENDA 
Sexta-feira, 12 de abril 
14 horas – Os vereadores Eduardo Tominaga (DEM), Felipe Prochet (PSD) e 
Jamil Janene (PP), que integram a Comissão Especial (CE) de 
Acompanhamento do Processo de Caducidade da Sercomtel realizam reunião 
pública para ouvir os acionistas da empresa (Prefeitura de Londrina, Copel e 
acionistas minoritários) e representantes da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) sobre a situação da telefônica, que enfrenta 
processo de caducidade instaurado em 2017 pela agência reguladora. 
 
Quarta-feira, 17 de abril 
19 horas – Os vereadores Jairo Tamura (PR), Junior Santos Rosa (PSD), 
Eduardo Tominaga (DEM), Estevão da Zona Sul (sem partido) e João Martins 
(PSL), que compõem a Comissão de Justiça, Legislação e Redação, 
coordenam audiência pública sobre o projeto de lei nº 206/2018, de autoria do 
Executivo, que estabelece medidas para redução do déficit atuarial do Regime 
Próprio de Previdência Social do Município, por meio da alteração de leis 
municipais. 
 
Segunda-feira, 29 de abril 
19 horas - A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, composta pelos 
vereadores Jairo Tamura (PR), Junior Santos Rosa (PSD), Eduardo Tominaga 
(DEM), Estevão da Zona Sul (sem partido) e João Martins (PSL), coordena 
audiência pública para discutir o projeto de lei nº 60/2017, de autoria da 
vereadora Daniele Ziober (PP), que cria novas regras para a comercialização 
de animais por criadores, proibindo a sua permanência, criação e exposição 
em pet shops. O evento também deverá contar com a presença de  
representantes dos municípios da região metropolitana de Londrina para 
atender requerimento do vereador Tio Douglas (PTB).  
 
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  
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