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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira:

Entrega de relatório – No início da sessão ordinária desta terça-feira (23), às
14 horas, os vereadores da Comissão Especial de Acompanhamento do Plano
Municipal de Vacinação Contra a Covid-19 entregarão ao presidente da Câma-
ra de Londrina, vereador Jairo Tamura (PL), o relatório final dos trabalhos. A
comissão foi criada em 2 de fevereiro deste ano para fiscalizar o processo de
imunização dos londrinenses. O grupo é composto pelos vereadores Profª. So-
nia Gimenez (PSB), como relatora, Nantes (PP), como presidente, e Prof.ª Flá-
via Cabral (PTB), como membro. Durante os trabalhos, os vereadores visitaram
locais de vacinação, como o Centro de Imunização da Zona Norte de Londrina,
onde verificaram as condições de atendimento à população e de trabalho dos
servidores públicos.  Os parlamentares também realizaram reuniões públicas
para debater o tema e fizeram diversos Pedidos de Informação à Prefeitura de
Londrina sobre situações levantadas durante a vacinação.

SEGUNDA DISCUSSÃO
Institui  a Semana de Conscientização, Orientação e Prevenção sobre a
Enxaqueca e outros tipos de Cefaleia no Calendário de Comemorações
Oficiais  do  Município  de  Londrina  (PL  nº  164/2021)  –  Proposto  pela
vereadora Prof.ª Sonia Gimenez (PSB), o projeto de lei (PL) define a terceira
semana de maio como a referência para a celebração, pois o 19 de maio é
considerado o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. Segundo o projeto de lei
(PL),  na  ocasião,  o  Poder  Executivo  poderá  realizar  campanhas,  eventos,
palestras e cursos para divulgar formas de prevenção das enfermidades em
crianças, adolescentes, adultos e idosos. Conforme a autora, a enxaqueca e a
cefaleia  do tipo tensão representam grande parte  das dores  de  cabeça da
população. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer
da Assessoria Jurídica e manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão
de Seguridade Social e a Comissão de Educação, Cultura e Desporto acataram
o parecer técnico e posicionaram-se favoravelmente ao PL. O PL foi aprovado
em primeiro turno em 04/11/2021. Vencido o prazo regimental, não houve apre-
sentação  de  emendas  antes  da  segunda  discussão.  Quórum:  maioria
simples.

Institui  a  Semana  da  Economia  Solidária  no  Calendário  Oficial  de
Comemorações do Município (PL nº 177/2021)  – De autoria da vereadora
Lenir  de  Assis  (PT),  o  projeto  de  lei  (PL)  institui  a  Semana  da  Economia
Solidária no Calendário Oficial de Comemorações do Município de Londrina, a
ser  comemorada  anualmente  na  semana  do  dia  15  de  dezembro.  Na
justificativa, a autora ressalta que em Londrina a lei municipal nº 10.523/2008
regulamentou o Programa Municipal de Economia Solidária (PMES), vinculado



à Secretaria de Assistência Social. Por meio da atuação integrada de diversas
pastas, o PMES busca ampliar a qualidade de vida da população local, a partir
da  criação  de  novas  fontes  de  renda  e  do  apoio  ao  cooperativismo  e  à
constituição das cadeias produtivas e empreendimentos solidários. No entanto,
apesar  dos avanços,  medidas subsidiárias  ainda são necessárias,  especial-
mente  para  a  divulgação  do  programa  e  para  a  ampliação  do  escopo
de atuação.

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação corroborou o parecer jurídico e
manifestou-se favoravelmente ao projeto. A Comissão de Educação, Cultura,
Desporto, Paradesporto e Lazer e a Comissão de Desenvolvimento Econômico
e Agronegócio seguiram o parecer técnico e votaram a favor da proposta. O PL
foi aprovado em primeiro turno em  04/11/2021. Vencido o prazo regimental,
não  houve  apresentação  de  emendas  antes  da  segunda  discussão.
Quórum: maioria simples 

PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Os Pedidos de Informação (PIs) estão previstos no Regimento Interno e o pra-
zo inicial para as respostas do Executivo à Câmara de Vereadores é fixado em
15 dias úteis, prorrogáveis por igual período desde que devidamente justifica-
do. Quórum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria simples.

Pavimentação (PI nº 477/2021) – O vereador  Roberto Fú (PDT) solicita ao
prefeito Marcelo Belinati (PP) que encaminhe informações sobre a pavimenta-
ção asfáltica da Rua Francisco Salton, no Bairro Terra Bonita. 
 
Cumprimento de lei (PI nº 478/2021) – A vereadora  Lenir de Assis (PT) re-
quer ao prefeito informações  acerca do cumprimento e da fiscalização da lei
municipal 12.312, de 29 de julho de 2015, que determina a instalação de dispo-
sitivos de segurança antiaprisionamento e antissucção em piscinas de uso co-
letivo em todo o município. 

INDICAÇÕES
Previstas no Regimento Interno, as Indicações apresentadas por escrito e sub-
metidas à aprovação plenária têm a função de sugerir projetos de lei ao Poder
Executivo Municipal sobre matérias de exclusiva competência deste, ou a reali-
zação de ato administrativo ou de gestão aos órgãos públicos em nível estadu-
al ou federal, da Administração direta, indireta, autárquica e fundacional. Quó-
rum: maioria simples.

Substituição de poste 1 (In nº4.824/2021) – O vereador Roberto Fú (PDT) so-
licita à Companhia Paranaense de Energia (Copel) que realize, conforme solici-
tado pela comunidade local, a substituição do poste de madeira por outro de
concreto na Rua João Locardaire de Oliveira, à frente do nº 284, no Conjunto
Cafezal IV, visto que a base do poste de madeira está apresentando várias ra-
chaduras. 

Substituição de poste 2  (In nº 4.825/2021)  – O vereador Roberto Fú (PDT)
solicita à Companhia Paranaense de Energia (Copel) que faça a substituição
do poste de madeira por outro de concreto na Rua Lauretana L.C Pisconti, à



frente do nº 264, no Conjunto Cafezal IV, tendo em vista que a base do poste
de madeira está apresentando várias rachaduras.

Substituição de poste 3 (In nº 4.826/2021)  – O vereador Roberto Fú (PDT)
solicita à Companhia Paranaense de Energia (Copel) que faça a substituição
do poste de madeira por outro de concreto na Rua Antônio Pisconti, à frente do
nº 250, no Conjunto Cafezal IV, tendo em vista que a base do poste de madeira
está apresentando várias rachaduras.

Substituição de poste 4 (In nº  4.827/2021)  – O vereador Roberto Fú (PDT)
reitera à Companhia Paranaense de Energia (Copel) pedido de substituição do
poste de madeira por outro de concreto na Rua Nelson Morguetti, ao lado do
colégio, no Conjunto Cafezal IV, tendo em vista que a base do poste de madei-
ra está apresentando várias rachaduras.

Substituição de poste 5  (In nº 4.828/2021)  – O vereador Roberto Fú (PDT)
reitera à Companhia Paranaense de Energia (Copel) pedido de substituição do
poste de madeira por outro de concreto na Rua José Anísio de Góes, à frente
do nº 29, no Conjunto Cafezal IV, tendo em vista que a base do poste de ma-
deira está apresentando várias rachaduras.

Substituição de poste 6  (In nº 4.829/2021)  – O vereador Roberto Fú (PDT)
reitera à Companhia Paranaense de Energia (Copel) pedido de substituição do
poste de madeira por outro de concreto na Rua Lauretana L.C. Pisconti, à fren-
te do nº 84, no Conjunto Cafezal IV, tendo em vista que a base do poste de
madeira está apresentando várias rachaduras.

Substituição de poste 7  (In nº 4.830/2021)  – O vereador Roberto Fú (PDT)
reitera à Companhia Paranaense de Energia (Copel) pedido de substituição do
poste de madeira por outro de concreto na Rua Hércules Acorsi, esquina com a
Rua Ciro Sperândio, no Conjunto Cafezal IV, tendo em vista que a base do
poste de madeira está apresentando várias rachaduras.

Segurança em piscinas (In nº 4.831/2021) – A vereadora Lenir de Assis (PT)
requer ao governador do Paraná, Ratinho Júnior, a regulamentação da lei esta-
dual nº 18.786/2016 e a realização de consequente fiscalização da instalação
obrigatória dos dispositivos de segurança nas piscinas de uso coletivo do esta-
do, destacando que a referida lei tem como objetivo evitar afogamentos em pis-
cinas no Paraná, protegendo a saúde e integridade de todos, principalmente
das crianças. 

ACOMPANHE AO VIVO
As sessões, reuniões e audiências públicas são transmitidas ao vivo pelo site
www.cml.pr.gov.br,  pelo  facebook.com/camaralondrina e  pelo
youtube.com/camaralondrina.
Acompanhe  as  informações  da  Câmara  de  Londrina  também  pelo
instagram.com/camara_londrina e pelo WhatsApp. Neste último caso, basta en-
viar uma mensagem para (43) 99997-1300.

FALE COM OS VEREADORES E AS VEREADORAS



Beto Cambará (Pode) (43) 3374-1385 betocambara@cml.pr.gov.br

Chavão (Patriota) (43) 3374-1380 chavao@cml.pr.gov.br

Daniele Ziober (PP) (43) 3374-1372 danieleziober@cml.pr.gov.br

Deivid Wisley (Pros) (43) 3374-1379 deividwisley@cml.pr.gov.br

Eduardo Tominaga 
(DEM)

(43) 3374-1381 eduardotominaga@cml.pr.gov.br

Emanoel Gomes (Repu-
blicanos)

(43) 3374-1374 emanoelgomes@cml.pr.gov.br

Giovani Mattos (PSC) (43) 3374-1384 giovanimattos@cml.pr.gov.br

Jairo Tamura (PL) (43) 3374-1200 jairotamura@cml.pr.gov.br

Jessicão (PP) (43) 3374-1382 jessicao@cml.pr.gov.br

Lenis de Assis (PT) (43) 3374-1390 lenirdeassis@cml.pr.gov.br

Lu Oliveira (PL) (43) 3374-1388 luoliveira@cml.pr.gov.br

Madureira (PTB) (43) 3374-1375 madureira@cml.pr.gov.br

Mara Boca Aberta (Pros) (43) 3374-1373 marabocaaberta@cml.pr.gov.br

Roberto Fú (PDT) (43) 3374-1376 robertofu@cml.pr.gov.br

Matheus Thum (PP) (43) 3374-1389 matheusthum@cml.pr.gov.br

Nantes (PP) (43) 3374-1370 ailtonnantes@cml.pr.gov.br

Prof.ª Flávia Cabral (PTB) (43) 3374-1212 flaviacabral@cml.pr.gov.br

Prof.ª  Sonia  Gimenez
(PSB)

(43) 3374-1383 soniagimenez@cml.pr.gov.br

Santão (PSC) (43) 3374-1378 santao@cml.pr.gov.br
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