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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (4): 
 

17 horas – 60 anos do ILES - A presidente do Instituto Londrinense de 
Educação de Surdos (ILES), Rosalina Lopes Franciscão, participa da sessão 
desta tarde para falar sobre o aniversário de 60 anos da instituição e sobre o 
trabalho nas áreas de educação e saúde auditiva ali desenvolvidos. O convite 
foi feito pelo vereador Felipe Prochet (PSD) por meio do requerimento nº 
89/2019. 
 
ADMISSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO  
Na tarde desta terça-feira os vereadores decidem em discussão única se 
admitem a tramitação de projeto de lei de autoria do vereador Ailton Nantes 
(PP), que introduz artigo no Código de Posturas do Município (lei nº 
11.468/2011) para proibir a emissão de ruídos sonoros a menos de 200 metros 
lineares de hospitais, casas de saúde, instituições de ensino e instituições 
religiosas em períodos de aula e celebrações. 
 
De acordo com o artigo 29, parágrafo 5º da Lei Orgânica do Município (LOM), 
os projetos de lei referentes a Códigos, Estatutos, Planos e de Emenda à LOM 
devem ser encaminhados à Câmara Municipal de Londrina no mínimo 90 dias 
antes dos seus períodos de recesso, caso contrário somente serão admitidos 
para tramitação mediante a aprovação de 2/3 dos membros da Câmara. A 
Câmara permanecerá em recesso no período de 16 a 31 de julho. Quorum: 13 
vereadores.  
 
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.  
 
Reforma do Terminal Urbano Vivi Xavier (PI nº 107/2019) – A vereadora 
Daniele Ziober (PP) solicita informações sobre o cronograma de obras de 
reforma do terminal localizado na zona Norte, a realocação das linhas ali 
atendidas e os valores da licitação, entre outros dados.  
 
Propriedade de terreno na zona Leste (PI nº 108/2019) – O vereador 
Estevão da Zona Sul (sem partido) deseja saber se o terreno localizado na rua 
Orlando Silva com rua Geraldo Francisco dos Santos e rua José Antonio 
Formigoni Neto, no bairro Vila Izabel (zona Leste) pertence ao Município e se 
existe projeto para a sua utilização.   
 



Na sessão desta tarde, o vereador Vilson Bittencourt (PSB) apresenta para 
análise e aprovação dos vereadores quatro Pedidos de Informação ao 
Executivo.  
Bittencourt busca informações sobre as perdas salariais acumuladas nos 
cargos de médicos plantonistas no Município (PI nº 109/2019); sobre a 
propriedade de área de terras situada no lote 16-C da Gleba Lindoia, na zona 
Leste (PI nº 110/2019); sobre a quantidade de lotes existente na área de 
40.000 metros quadrados, denominada lote nº 341-A, na Gleba Jacutinga, na 
zona Norte (PI nº 111/2019); e sobre a existência de ação judicial referente à 
área de praça pública 03, contendo 6.997,74 metros quadrados, no Conjunto 
Residencial Santa Rita IV, na zona Oeste de Londrina (PI nº 112/2019). 
 
AGENDA 
Quarta-feira, 5 de junho 
14 horas – Primeira reunião da Comissão Especial (CE) de Acompanhamento 
dos Distritos, que vai recuperar trabalho semelhante realizado em 2014 e 
monitorar os principais problemas das comunidades rurais de Londrina. A atual 
Comissão, formada pelos vereadores Jamil Janene (PP) como presidente; 
Péricles Deliberador (PSC) como relator e Estevão da Zona Sul (sem partido) 
como membro, vai se reunir na Sala de Reuniões do prédio do Legislativo.  
 
20 horas – Sessão solene de entrega do Título de Cidadão Honorário de 
Londrina ao presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e 
Idosos (Sindnapi) – Estadual Paraná, Antonio Dias Lobato, por iniciativa do 
vereador Vilson Bittencourt (PSB). A cerimônia será realizada na sala de 
sessões, com transmissão online pelo site www.cml.pr.gov.br e pelo canal da 
Câmara no 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  
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