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Data: 24 de Setembro de 2021 

 

Membros Participantes da reunião de hoje: 

 

- Tiago Amaral – ALEP 
- Marcia Regina Vieira Mocelin Manfrin- Presidente ACIL 
- Rodrigo Geara – Superintendente ACIL  
- Decarlos Manfrin- Presidente CEAL 
- Brazil Versoza - Coordenador do Colégio de Presidentes do CEAL 
- Carlos Alberto Feio Ribeiro - Presidente AEPIC 
- Rosinda Stremlow – AEPIC   
- Nicolás Mejía – Superintendente Grupo Folha  
- Willian Rosa- Gerente AML 
- Sergio Bonocielli, ATT Logística 
- Marcus Gimenes- Presidente Sindimetal 
- Fernando Lovel Bergamasco- Prefeitura de Londrina 
- Antonio Sampaio- SRP 
- Conrado Scheller- Prefeito de Cambé 
- Diego Garcia- Deputado Federal 
 
Novo Integrante: 
 
-  Fabricio Bianchi- SEBRAE 
 
Convidado: 
 
- Paulo Cesar Salatin – Engenheiro DER Londrina  
 
 
Ata preparada por Gabinete do Dep. Tiago Amaral 

 

Resumo da Pauta: 

 

1. Abertura. 

2. Demandas da Reunião anterior e respostas dos Ofícios. 
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3. Atualização das Obras. 

 
4. Outros assuntos e encerramento.  

 

1- Abertura 
 

A reunião iniciou às 8h15min, com saudações da Sra. Marcia, com a justificativa 

da antecipação do horário da reunião, devido a agenda marcada para às 10h no 

Gabinete do Prefeito Marcelo Belinati sobre o Aeroporto de Londrina. Na 

sequência, deputado Tiago Amaral iniciou dando bom dia a todos, informou que 

devido a reunião marcada às 10hs, a pauta foi ajustada e será mais rápida e 

objetiva.  Em seguida deu as boas-vindas ao Fabricio do Sebrae novo integrante 

da Comissão e passou para os assuntos da Pauta. 

     2. Demandas das Reuniões anteriores e respostas dos Ofícios. 

Deputado Tiago Amaral iniciou com as pendências das reuniões do mês de Abril 

e Julho, que ainda não tinham sido respondidas. Demanda 01- Ofício 

encaminhado ao DER LONDRINA solicitando os Projetos do Viaduto Bratislava 

(por e-mail, pen drive ou impresso). Ofício foi enviado em 07/05/2021. 

Respondido em 22/09/2021: Resposta do DER: Informamos que foi criado um 

link com os arquivos referente a obra solicitada, junto ao link consta o Projeto 

de Iluminação Pública para o segmento em questão, e o mesmo foi contratado 

pela Prefeitura Municipal de Cambé, cuja responsabilidade de Licitação também 

será do município, o caminho para acesso aos projetos segue abaixo: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_nJ07nCIJ2B9sIhj5DpmuNT3kGcuUnb

x?usp=sharing. Deputado observou que o link foi enviado no grupo de whatsapp 

da Comissão de Infraestrutura. Demanda 02- Ofício enviado a SEIL para 

apresentação sobre o Plano Macroviário da nossa Região. Ofício enviado em 

07/05/2021, ainda sem resposta.  Demanda 03- Ofício enviado a FERNANDO 

FURIATTI SABOIA, Diretor Geral DER, sobre a doação ao DER do anteprojeto do 

viaduto da Rua Esperança com a rodovia BR-369, no município de Cambé, 

elaborado pela Econorte. Oficio enviado em 29/07/2021, ainda sem resposta. 

Deputado Tiago Amaral informou que falou diretamente com Furiatti sobre 

resposta desse ofício e que fará novas cobranças para andamento da obra. Vale 

lembrar que com o anteprojeto em mãos poderá ser feita uma licitação no 

formato RDCi, o que só acorrerá com a autorização e doação do anteprojeto 

https://drive.google.com/drive/folders/1_nJ07nCIJ2B9sIhj5DpmuNT3kGcuUnbx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1_nJ07nCIJ2B9sIhj5DpmuNT3kGcuUnbx?usp=sharing
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elaborado pela Econorte ao Estado. Demanda 04- Ofício para a UEL com a 

solicitação para fazer um concurso interno entre os estudantes de Engenharia e 

Arquitetura para o projeto de um monumento ou obra de arte, no trecho entre 

Irerê e Guaravera, onde passa a linha do Trópico de Capricórnio. Situação: na 

Última reunião Sr. Decarlos se voluntariou através do CEAL em ajudar a UEL. 

Entrou em contato no dia 31/08/2021 com a Cristiane Cordeiro da UEL, onde foi 

agendada primeira reunião para o dia seguinte. Nesse momento Sr. Decarlos 

Informou que juntamente com Sr.Brazil, entraram em contato com a UEL e estão 

verificando a possibilidade de fazer o concurso no começo no próximo ano, com 

a iniciativa do Ceal e ajuda da UEL. Sr. Brazil, informou que a Sra Cristiane da UEL 

irá passar todos os procedimentos que terão que ser feitos para atender essa 

demanda. Deputado destacou que será muito importante a ciência do pessoal 

do DER em função da área de domínio. Nesse momento o engenheiro do DER Sr. 

Paulo Cesar Salatin, entrou na reunião e o Deputado deu as boas-vindas e 

explicou sobre o que estava sendo tratado. Solicitou também que Sr. Paulo 

fizesse tratativas com Sr. Decarlos e Sr. Brazil. Sr. Paulo falou da importância na 

definição do local sempre respeitando a faixa de domínio. Colocou à disposição 

para auxiliar no que for necessário. Demanda 05- Sr. Carlos ficou de reunir com 

a Aepic e Câmara Municipal de Cambé, para juntos fazerem uma carta ao 

Governador com apoio para a transformação da 4ª CIA DA PM de Cambé em CIA 

Independente e da 4.ª CIA Independente de Londrina em Batalhão. Resposta: Sr. 

Carlos entrou em contato com Rosi, em 14/09/2021 disse que está com a carta 

pronta, só está aguardando a carta de outras entidades para entregar junto. 

Informou também que a Câmara Municipal de Cambé já estregou em mãos a 

carta para Governador e para Comando. Demanda 06-  Ficou também definido 

o envio de uma carta ao Governador pelo Núcleo de Desenvolvimento 

Empresarial de Londrina em apoio para a transformação da 4ª CIA DA PM de 

Cambé em CIA Independente e da 4.ª CIA Independente de Londrina em 

Batalhão. Resposta: nesse momento Sr. Decarlos informou que, em reunião com 

os integrantes do Núcleo, foi sugerido que a assessoria do Deputado Tiago 

Amaral montasse uma carta de apoio através da Comissão de Infraestrutura 

considerando que os integrantes do Núcleo são os mesmos da Comissão de 

Infraestrutura.  Ficou definido que essa entrega será feita em mãos com a 

participação dos integrantes para mostrar a força da nossa Região. Demanda 07- 

Ofício enviado ao DER: solicitando a data de publicação do edital para duplicação 

do trecho da PR 445 entre Lerroville e Irerê. Situação: Ofício enviado em 

15/09/2021 protocolo nº. 18.093.259-3. Aguardando resposta. Deputado Tiago 
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Perguntou ao Sr. Paulo se teria alguma informação sobre esse andamento. Sr. 

Paulo respondeu que estão aguardando a entrega final do projeto, depois segue 

para aprovação e tramites para licitação. Disse também que para maiores 

informações deverá ser consultado o DER em Curitiba. Segundo Sr. Paulo, a ideia 

é executar os 02 lotes concomitantemente com 02 licitações diferentes. No lote 

01 já estão sendo feitas as visitas técnicas e está agendado para 05 de outubro a 

abertura dos envelopes. Demanda 08- Devolução do terreno que está com a 

Receita. Sr. Fernando ficou de levantar como está o andamento da devolução do 

terreno que está com a Receita. Situação: resposta do Sr. Fernando no dia 

17/09/2021 “Sobre o terreno do Município cedido para a Receita, estamos 

buscando a solução para retomá-lo, mas por enquanto ainda são tratativas 

internas e não demandam apoio externo.” 

Finalizadas as demandas das reuniões anteriores, passou para a Atualização das 

obras.  

      3. Atualização das Obras. 

Deputado Tiago Amaral relembrou que na última reunião Sr. Fernando explicou 

sobre viaduto da Angelina Ricci Vezozzo, que acabará mudando de nome, devido 

a uma impossibilidade técnica, e deverá ter em novo traçado. Disse também que 

o DER, apontou uma localização possível que seria no cruzamento com a Avenida 

Nova Londrina que dá acesso ao Tecnocentro, que logo estará concluído. 

Segundo o deputado Tiago Amaral, o Tecnocentro fortalecerá a visibilidade do 

nosso parque tecnológico de Londrina. Dando andamento nas informações 

passou a palavra para Sr. Fernando que complementou que na próxima reunião 

será feita uma nova apresentação no modo 3D. Explicou também que serão 

feitas algumas desapropriações e que já estão tomando as tratativas necessárias 

sobre o local cedido para a Receita Federal. Disse também que se os estudos 

estiveram de acordo com DER, o prefeito sinalizou que está disposto a pagar os 

custos para a elaboração desse projeto, vinculando ao compromisso do Estado 

em realizar a obra, conforme já foi sinalizado no antigo local, que era na Av. 

Angelina Ricci Vezozzo. Sr. Paulo, do DER, levantou a preocupação que com o 

termino do contrato de concessão, após novembro a administração da BR, 

voltaria para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), 

para isso seria muito importante ouvir a opinião dos membros.  Deputado Tiago 

Amaral disse ser muito importante trazer a participação do DNIT para evitar 

problemas futuros. Perguntou se alguém no grupo teria relacionamento com 

DNIT e o Deputado Diego Garcia se colocou à disposição por ter acesso ao 
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Departamento Nacional. A Nível local o Sr. Fernando ficou de consultar um 

engenheiro local do DNIT para saber qual será o melhor encaminhamento. 

Deputado sugeriu que deputado Diego Garcia participasse junto com Sr. 

Fernando desse primeiro contato. Sr. Nicolas perguntou se a trincheira do 

Grêmio, comentada na reunião anterior, estaria no mesmo pacote. Sr. Fernando 

respondeu que sim. Por sugestão do deputado Tiago Amaral foi comentado 

sobre as futuras obras que foram apresentadas na reunião anterior. Deputado 

Tiago perguntou se exista a possibilidade dessa trincheira, que hoje está 

programada para o cruzamento do Grêmio, ser na Av. Angelina Ricci Vezozzo. Sr. 

Fernando respondeu que isso também está em estudo, mas irá depender da 

resolução para o acesso as empresas que estão nessa região. Provavelmente 

nesse local terão que fazer algumas desapropriações do lado esquerdo da pista. 

Deputado Tiago Amaral perguntou se teria mais algum questionamento, não 

tendo, Deputado Tiago solicitou que na próxima reunião o Sr. Fernando, além da 

apresentação em 3D do projeto, apresentasse também a solução para os 

projetos da trincheira e da ponte do Mister Thomas. Solicitou também as ações 

das obras prioritárias para a cidade de Londrina. Disse que a participação da 

Sanepar no projeto do viaduto da Aytron Senna com a Madre Leonia Milito será 

muito importante por ser uma obra fundamental para a Região. Sr. Fernando 

respondeu que já existe o projeto executivo completo para o Viaduto da Ayrton 

Senna, só estão aguardando o remanejamento da adutora da Sanepar que passa 

no local. A Sanepar já informou que está em vias de sair a ordem de serviço para 

a retirada da adutora. Disse também que a pessoa mais indicada e com 

conhecimento no projeto é o Sr. Gil Gameiro, Gerente Geral da Região Nordeste. 

Deputado Tiago Amaral disse que irá solicitar a participação do Sr. Toco Zanetti 

Diretor Comercial da Sanepar para entender a prioridade e importância para a 

nossa região. Na sequência passou para atualização do Viaduto Bratislava. 

Sr. Paulo, do DER, informou que o cronograma está em dia, com 30% da obra 

executada. Deputado Tiago Amaral perguntou se o prefeito Conrado Scheller 

tinha algum questionamento. O mesmo perguntou sobre o prazo de entrega. Sr. 

Paulo respondeu que se manter o cronograma, provavelmente será em maio do 

próximo ano, mas que iria confirmar essa informação. Não tendo mais 

questionamentos passou para informações do Viaduto da PUC. 

Sr. Paulo, do DER, informou que foi feita a análise do anteprojeto e está em 

estudo para ser licitado no modo RDCI, atualmente está na diretoria Técnica, em 

Curitiba, e solicitou que o Deputado Tiago Amaral entrasse em contato com o Sr. 
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Mohamed, assessor do Furiatti, para informações atualizadas. Deputado Tiago 

Amaral falou que na reunião passada Sr. Fernando trouxe a posição da Prefeitura 

em relação a esse projeto, que foi considerado acanhado em discussão 

anteriores. Disse também que Sr. Fernando trouxe várias respostas em relação 

a esse projeto e poderão ser feitas algumas correções durante a execução, caso 

seja necessário. Agradeceu ao Sr. Fernando e falou da importância da 

participação da Prefeitura no andamento das obras e esclarecimentos nos 

projetos. Deputado Tiago Amaral falou também da  importância da Comissão em 

dar agilidade nas respostas com a participação dos técnicos dos setores das 

instituições. A exemplo da Infraero, que participou de todas as reuniões junto 

com a comissão, definindo o projeto de ampliação de pista, área de taxi e 

instalação do ILS, graças a isso hoje temos condições de cobrar o Ministério, 

Governo do Estado e Prefeitura sobre o que foi tratado lá trás. Não havendo 

assuntos a serem tratados passou para as considerações finais. 

4. Outros assuntos e encerramento. 

Sra. Marcia falou da importância de todos participarem da reunião logo mais à 

noite sobre o plano diretor, que o link será enviado no grupo para seja feita a 

inscrição. Sr. Fabricio, do Sebrae, agradeceu ao convite para participar das 

reuniões da Comissão, disse que está à disposição para colaborar principalmente 

com assuntos relacionados a pequenas empresas e inovação, desejou sucesso 

ao grupo. Sr. Nicolás reforçou a importância da Prefeitura em participar das 

reuniões para o sucesso das obras. Deputado Tiago Amaral reforçou a 

participação dos assessores de comunicação das entidades participantes da 

Comissão para a divulgação dos trabalhos. E sugeriu que a próxima reunião seja 

feita no formato híbrido. Sra. Marcia respondeu que a ACIL está pronta e que a 

próxima reunião poderá ter participação presencial dos integrantes. Sr. Marcus 

Gimenes também colocou o Sindimetal à disposição para reunião no sistema 

híbrido.  Sr. Willian Rosa, Gerente AML, informou que em breve a comissão 

também poderá utilizar das instalações da AML. Finalizando Deputado Tiago 

Amaral agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a reunião.  

 


