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1- Abertura 
 

A reunião iniciou aproximadamente às 10h15min, com saudações e 

agradecimentos pela Sra. Marcia Manfrin, que justificou que não poderá 

participar até ao final da reunião, devido a compromissos na sua empresa. Em 

seguida, passou a palavra ao Deputado Tiago Amaral, que agradeceu e explicou 

que estava participando da reunião direto da Prefeitura de Cambé, juntamente 

com o Prefeito Conrado Scheller e o Tenente Coronel Hilberaldi Correia de Lima, 

Comandante Regional da Policia Militar- 2º Companhia, acrescentou que eles 

participaram de uma reunião na Câmara Municipal de Cambé, onde foi 

defendida a Independência da 4ª CIA DA PM de Cambé. Explicou que a 

reorganização do policiamento na nossa região começou com a transferência de 

4 Municípios (Sertanópolis, Alvorada do Sul, Primeiro de Maio e Bela Vista do 

Paraíso), que antes eram comandados pelo 15º Batalhão de Rolândia, para a 4ª 

CIA Independente, localizada na Região Norte de Londrina. Essa transferência 

diminuiu a área de atuação do 15º CIA, dando mais condições de trabalho e 

capacidade de ação. Com essa mudança o comando da Região Norte de 

Londrina, que hoje é Companhia Independente, se transformará em 

Batalhão, saindo do comando de Major para Tenente Coronel, 

aumentando a estrutura, capacidade de trabalho, autonomia e força, 

reforçando o policiamento da cidade de Londrina e região. Nossa demanda 

é que a 4ª CIA que hoje está na Região Norte de Londrina, seja transferida 

para Cambé, trazendo independência para o Município em relação ao 5ª 

Batalhão de Londrina, aumentando a capacidade e estrutura de Cambé. 

Deputado Tiago disse ainda que todas as principais cidades da nossa região 

terão autonomia de trabalho com força e representatividade. Aumentando o 

efetivo e dinâmica, deixando nossa região uma das mais bem estruturadas em 

policiamento a nível de Estado. Aproveitou e pediu permissão para a 

participação do Tenente-Coronel Hilberaldi na reunião e apoio dos integrantes 

para a promoção dele de Tenente-Coronel para Coronel, o que acontecerá nos 

próximos dias. Deputado explicou também a importância do Tenente-Coronel 

Hilberaldi participar da reunião, pois a ideia é montar a mesma dinâmica da 

Comissão de Infraestrutura para a Segurança Pública, envolvendo a Policia Civil, 

Depen e Policia Militar. Na sequência, Tenente-Coronel Hilberaldi deu bom dia a 

todos, agradeceu a oportunidade e falou do trabalho das lideranças locais para 

a criação do Batalhão da Zona Norte de Londrina, que significa a ampliação da 
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estrutura que hoje atende 220 mil pessoas naquela região, e 4 Municípios. Para 

isso já foi dado um passo importante: anexar à 4ª CIA os Municípios de 

Sertanópolis, Alvorada do Sul, Primeiro de Maio e Bela Vista do Paraíso. Com a 

Criação do Batalhão conseguiremos trazer a Companhia Independente para 

Cambé, isso significa que Cambé aumentaria o efetivo de 6 para 30 Policiais 

Militares. Já demos um importante passo que foi a criação do 5º Batalhão e o 

próximo é o Batalhão da Zona Norte. Segundo o Comandante Geral essa 

implantação está em fase de estudos. Em recente reunião com os comandos foi 

verificada uma defasagem em 29% do efetivo, Maringá 40% e Ponta Grossa 40%. 

Por fim, agradeceu a oportunidade e desejou a todos uma excelente reunião. 

Dando andamento, a Sra. Marcia, em nome da Comissão de Infraestrutura, deu 

as saudações e desejou sucesso e grandes conquistas. Colocou a Comissão à 

disposição para o que for necessário.  Disse também que a ideia de se montar 

uma Comissão de Segurança é extraordinária, pois reflete em toda a sociedade 

e compõe a pauta de desenvolvimento para uma cidade mais segura.  Deputado 

Tiago Amaral comentou sobre a condução, junto com a Sociedade Rural, de uma 

proposta que foi feita para Governo do Estado de criação de um Batalhão Rural 

para o Paraná. Informou também que a proposta está caminhando muito bem, 

e que hoje se discute uma reorganização do Batalhão Ambiental, transformando 

em Agro Ambiental. Disse também que Tenente-Coronel Hilberaldi tem sido um 

dos grandes defensores dessa pauta. Tenente-Coronel Hilberaldi acrescentou 

que o Comandante Geral da PMPR, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, esteve no 

comando do 5ª batalhão por um ano, tem um carinho muito grande por Londrina 

e Região e tem atendido as reivindicações, juntamente com as lideranças 

políticas e Prefeitos. Nessa semana, em reunião com comandantes, foi 

defendida a pauta de criação do Batalhão Ambiental, muitas de nossas riquezas 

vem do campo, mas o homem do campo está abandonado, temos que proteger 

o homem do campo. Pensando nisso, Coronel Hudson solicitou o estudo, que já 

foi apresentado, de como será realizado esse trabalho na área rural. Em breve, 

teremos novidades, através de compra de viaturas 4x4 e organização de efetivo 

para ação na área rural. Na sequência, deputado Tiago Amaral informou que o 

Dr. Fernando Lima, Presidente da Câmara de Cambé, estava participando da 

reunião e desejou boas-vindas. Dando andamento à pauta, passou para 

atualização das demandas da reunião anterior. 
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2- Demandas da Reunião anterior e respostas dos Ofícios 

Primeira demanda foi do ofício para DER/PR sobre o Monumento onde passa a 

linha do Trópico de Capricórnio. A resposta enviada em 29/07/2021 diz que foge 

ao escopo do contrato e não cabe tal inclusão por meio de aditivo no contrato 

cujo objeto é a elaboração do projeto executivo de engenharia para duplicação 

e restauração da rodovia PR-445, no trecho compreendido entre Irerê e Mauá 

da Serra, na extensão estimada de 49,70 km. Deputado sugeriu um concurso 

pela UEL com os departamentos de Arquitetura e Engenharia para desenharem 

esse projeto. E com o projeto em mãos o Governo do Estado poderia fazer o 

monumento. Foi colocado em votação e todos os integrantes concordaram. Sr. 

Brazil reforçou que a ideia é excelente, que será um marco e um grande ponto 

de referência. A segunda demanda foi sobre o ofício enviado ao DER, em 

Londrina, para que fosse encaminhado à Comissão os projetos do Viaduto do 

Bratislava, seja através de e-mail, pen drive ou impresso. Mas ainda não houve 

resposta. Prefeito Conrado acrescentou que no projeto executivo não constava 

o projeto de iluminação, que foi assumido pela Prefeitura de Cambé. Deputado 

Tiago Amaral parabenizou o Prefeito pela atitude e agilidade. O projeto pronto 

será entregue ao DER que poderá fazer o aditivo com a empresa para custear a 

execução da obra. A terceira demanda foi sobre o ofício enviado a Econorte 

sobre o Viaduto da Esperança, em Cambé. O oficio respondido em 20/05/21 foi 

sinalizado de forma positiva e cedido como anteprojeto, como ocorreu com o 

Viaduto do Bratislava. Segundo Deputado Tiago Amaral, em tratativas com o 

Secretário Sandro Alex, Governador e diretor-geral do DER/PR, a continuidade 

da execução dessa obra foi recebida de forma positiva. O que estamos 

aguardando agora é o oficio que a Comissão enviou ao DER, solicitando que o 

Departamento de Estradas e Rodagem faça a solicitação a Econorte da doação 

do projeto para o Governo do Estado, conforme orientação da própria Econorte. 

A quarta demanda foi sobre o convite enviado a SEIL, solicitando apresentação 

sobre o Plano Macroviário da nossa Região. Ainda não houve resposta e estamos 

aguardando a data para poder recebe-los aqui. A quinta demanda foi sobre a 

sugestão de número de telefone para reclamações e observações sobre as obras. 

Segundo o deputado Tiago Amaral, a demanda foi levada por ele ao secretário 

Sandro Alex que ficou de fazer um estudo em relação a isso. 

3- Atualização das Obras. 
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Deputado iniciou informando sobre o Viaduto da PUC e Angelina Ricci Vezozzo 

que até o momento a prefeitura não apresentou novas atualizações. Sr. Nicolás 

teve uma conversa com Prefeito e sugeriu fazer um documento formal à 

Prefeitura solicitando informações sobre esses projetos. Na oportunidade ficou 

definido o envio de um convite formal ao Prefeito de Londrina para fazer parte 

da Comissão permanentemente. Os membros da Comissão comentaram sobre 

a falta de comunicação entre os órgãos do Estado e do desconhecimento em 

relação aos projetos do próprio Estado, além da falta de acesso da população 

aos projetos. O objetivo é verificar se todas as disciplinas estão contempladas 

nos projetos. A exemplo do que ocorreu com o projeto do Viaduto Bratislava, 

em Cambé, que faltava o projeto de iluminação. É importante ter conhecimento 

sobre drenagem de piso, agua pluvial, contenções, estruturação de solo, entre 

outros. Isso evitaria transtornos desnecessários durante a execução da obra. 

Deputado Tiago frisou que para isso é importante a prioridade dos integrantes 

em participar de todas nas reuniões da Comissão, a exemplo recente foram 

discutidos vários pontos importantes no projeto da PR-445, Contorno Norte e 

Bratislava. Esse alinhamento impacta diretamente nos resultados. 

Na sequência Deputado Tiago Amaral passou para atualização da PR-445, que 

teve a sua licitação adiada porque o DER solicitou a empresa Engefoto uma 

correção na obra de acesso a Lerrovile, mas que nos próximos dias será lançada. 

Segundo Deputado Tiago será importante conhecer por onde começará a 

execução dessa obra: se por Irerê ou por Mauá da Serra. Sr. Sampaio falou que 

seria importante saber se teve alguma alteração no projeto que foi apresentado 

à Comissão. Deputado Tiago Amaral se comprometeu em ter uma conversa com 

o DER sobre o assunto para definir se a Comissão fará um documento formal 

solicitando essas informações. Dando andamento a pauta da reunião, Deputado 

Tiago Amaral informou que não houve atualização por parte do Governo do 

Estado sobre o modelo da nova concessão de pedágio, mas que será muito 

importante o acompanhamento assim que ela ocorrer. Não havendo mais 

considerações passou para outros assuntos e encerramento. 

 

 

4- Outros assuntos e encerramento   
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Deputado Tiago Amaral fez uma fala sobre a importância da imprensa e da 

atualização das obras para a população em geral. Na oportunidade parabenizou 

a Folha de Londrina, que fez uma matéria sobre a união das Lideranças para 

fortalecimento e transformação da 4ª CIA de Cambé em Companhia 

Independente. Disse também que os demais canais de imprensa não acharam 

uma pauta relevante, deixando sem cobertura. Disse também da importância da 

Comissão em se posicionar externamente cobrando o andamento das obras. 

Uma preocupação é o andamento do Viaduto da Angelina Ricci Vezozzo que está 

correndo risco de perder o compromisso do Governo do Estado para a execução 

dessa obra, que foi anunciada junto com Viaduto do Bratislava, mas até agora 

não temos por parte do poder público a apresentação do novo traçado.  

Precisamos repensar como vamos multiplicar as informações discutidas pela 

Comissão. Sr. Sampaio disponibilizou o laboratório da Rural, que possui uma 

estrutura completa e sugeriu que fosse feita uma LIVE para divulgação das obras. 

Sra Rosí, assessora de imprensa do Deputado Tiago Amaral falou sobre a 

importância da assessoria de imprensa de cada entidade participante da 

Comissão acompanhar a reunião e publicar em suas redes sociais, repercutindo 

a visão de cada integrante. Segundo ela, para a imprensa divulgar precisa ser um 

fato muito importante, por exemplo, uma licitação. Sr. Decarlos, sugeriu que 

fosse feita uma centralização das informações da Comissão em uma assessoria 

e os demais compartilhariam. Sr. Sampaio falou da importância da população 

conhecer quem de fato é o Deputado que está trabalhando para a Região e quais 

obras ele conseguiu para o Município. Sra Rosi, destacou que às vezes a imprensa 

acaba dando oportunidade de fala para deputados de outras cidades, deixando 

os locais de fora. Para isso é importante o apoio das entidades em divulgar o 

trabalho que o deputado faz pela cidade. Sr. Nicolás agradeceu pelo 

reconhecimento, e falou que seria importante sair uma comunicação 

centralizada da Comissão sobre cada reunião, e as entidades replicariam para 

seus associados, disse também que ideia de montar um blog ou site é muito 

válida. E sobre as pautas, o ideal seria vir uma comunicação por parte da 

assessoria de imprensa da Comissão. Uma vez publicado na Folha, os demais 

canais de imprensa virão também. Deputado Tiago Amaral sugeriu que fosse 

marcada uma reunião, liderada pelo Sr. Nicolás, junto com os assessores de 

comunicação das entidades integrantes da Comissão, para montar uma 

estratégia para essa divulgação.  Na sequência passou para as considerações 
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finais e foi dada a palavra para o Prefeito de Cambé, Conrado Scheller que 

agradeceu em nome da cidade, tudo que a Comissão tem feito para o Município. 

Segundo ele, a Comissão sempre pensa no contexto geral da Região, trazendo 

uma força muito grande para a resolução das demandas. Aproveitou e falou da 

luta para revitalização da Av. José Bonifácio, em Cambé, do apoio do Deputado 

Tiago Amaral e da Deputada Luisa Canziani e pediu apoio da Comissão para mais 

essa realização. Dando andamento, Dr. Fernando Lima, Presidente da Câmara de 

Cambé, parabenizou a Comissão, em nome da Câmara, pelo trabalho. Ficou 

muito feliz em conhecer e ver o comprometimento dos integrantes com a Região 

de Londrina. Deputado Tiago Amaral sugeriu que Dr. Fernando participasse da 

Comissão e levasse as pautas para divulgação na Câmara de vereadores. Dr. 

Fernando agradeceu e aceitou o convite. Deputado Tiago falou do 

comprometimento do Prefeito de Cambé em entregar o projeto pronto para o 

Governo do Estado e Governo Federal para a realização dessa obra. Disse 

também que essa obra poderia entrar em uma próxima pauta da Comissão como 

obra estratégica para o desenvolvimento regional, pois liga Cambé, Rolândia e 

Arapongas. Solicitou ao Prefeito, quando o projeto ficar pronto, apresentar para 

a Comissão. Na sequência, Deputado Tiago informou ao Sr. Carlos da Aepic, que 

Dr. Fernando Lima, Presidente da Câmara de Cambé, junto com a Polícia de 

Cambé, fará uma agenda com a Aepic para falar sobre a Companhia 

Independente de Cambé. Disse também que é importante a participação de 

todos os membros da Comissão. Sugeriu que Sr. Carlos organizasse um grupo 

para levar uma carta ao Governo do Estado com a pauta da criação do Batalhão 

da Região Norte de Londrina e transferência da Companhia Independente para 

Cambé. Solicitou também o apoio do Núcleo e da Talita, da Acil, para andamento 

dessa demanda. Em seguida, Tenente-Coronel Hilberaldi finalizou sua 

participação na reunião se colocando à disposição da Comissão, informou que o 

2º CRPM está localizado na Av. Santos Dumont, 993. Disse também que 

Comando Regional é responsável por 89 Municípios da Região Norte do Estado 

do Paraná, sendo o 2º Batalhão de Jacarezinho, 5º Batalhão de Londrina, 10º 

Batalhão de Apucarana, 15º Batalhão de Rolândia, 18º Batalhão de Cornélio 

Procópio e as Companhias Independentes que são da Zona Norte de Londrina, 

Arapongas, Ivaiporã. Todas subordinadas ao Comando Regional. São mais de 

2200 homens que estão à disposição para qualquer esclarecimento e apoio. 

Deputado Tiago Amaral acrescentou que solicitou a participação do Tenente-
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Coronel Hilberaldi na reunião, para o mesmo entender a metodologia de 

trabalho da Comissão no sentido de organizar também uma Comissão da 

Segurança Pública. Se todos concordarem, em breve apresentará uma proposta 

para as entidades do grupo. Pediu também que o Tenente-Coronel Hilberaldi 

leve ao Governador a informação que essa demanda da mudança da CIA tem 

apoio de todas as entidades da Região, inclusive para a sua promoção. Como não 

havia mais nenhuma consideração por parte dos integrantes, deputado Tiago 

finalizou a reunião. 


