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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (20/4): 
 
17 horas – A irmã Elvira Maria Perides Lawand, diretora do Centro de 
Educação Profissional Mater Ter Admirabilis (CEPMTA), participa da sessão 
desta tarde para comentar sobre sua mudança da cidade, após 31 anos de 
trabalho na Irmandade Santa Casa de Londrina (Iscal). A religiosa assumirá a 
função de assistente da União de Mães de Schoenstatt, uma comunidade da 
Obra de Schoenstatt, na cidade de São Paulo. O convite para participar da 
sessão da Câmara nesta tarde foi feito pelo vereador Professor Rony (PTB) por 
meio do requerimento nº 14/2017. 
 
PRAZO PARA EMENDAS 
Faz adequação em texto do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do 
Magistério Público Municipal (PL nº 46/2017) - O presidente da Câmara, 
vereador Mario Takahashi (PV), deverá anunciar o prazo de sete dias úteis 
para apresentação de emendas ao projeto nº 46/2017, de autoria do Executivo, 
que altera o artigo 9º do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do 
Magistério Público Municipal (lei nº 11.531/2012). De acordo com este artigo da 
lei, o professor pode protocolar o pedido de promoção por conhecimento no 
mês de admissão no serviço público municipal, a cada quatro anos, porém o 
seu posicionamento na tabela de vencimentos somente ocorre no mês 
posterior ao protocolo, em razão da necessidade de análise do processo. O 
Executivo propõe que seja adequada a redação da lei para que a contagem 
dos quatro anos na referência seja a partir da data de concessão da última 
promoção, e não do mês correspondente à data de admissão do professor. O 
projeto tramita em regime especial e recebeu pareceres favoráveis das 
comissões de Justiça, Legislação e Redação; Administração, Serviços Públicos 
e Fiscalização; e de Finanças e Orçamento.  
  
Faz adequação em texto do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos 
servidores públicos municipais (PL nº 47/2017) - O presidente da Câmara, 
vereador Mario Takahashi (PV), deverá anunciar o prazo de sete dias úteis 
para apresentação de emendas ao projeto nº 47/2017, de autoria do Executivo, 
que propões alterações no artigo 8º do Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
(PCCS) da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo 
do Município (lei nº 9.337/2004). A partir da lei nº 11.653/2012, o protocolo do 
pedido de promoção por conhecimento passou a ser feito no mês de admissão 
no serviço municipal, a cada quatro anos, e o seu posicionamento na referência 
é registrado no mês seguinte ao protocolo. Torna-se necessário, portanto, 
adequar a redação da lei para que a contagem dos quatro anos na referência 



seja a partir da data de concessão da última promoção, e não do mês 
correspondente à data de admissão do servidor. O projeto tramita em regime 
especial e recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça, Legislação 
e Redação; Administração, Serviços Públicos e Fiscalização; e de Finanças e 
Orçamento.  
 
DISCUSSÃO ÚNICA 
Cria o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Amanda Rossi (PL nº 
31/2017) - Iniciativa do Executivo, o projeto tramita na forma do substitutivo nº 
1, transformando a Escola Municipal Amanda Rossi, no jardim Espanha (zona 
Leste), em Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Amanda Rossi. Na 
justificativa, o autor informa ter detectado, por meio de estudo, ampla demanda 
de educação infantil na região e, ainda, que a estrutura física da Escola 
Municipal Amanda Rossi não permite ampliação, instalação de quadra coberta, 
sala de informática e biblioteca, entre outros ambientes necessários ao 
atendimento do ensino fundamental. A Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação acolheu parecer jurídico e manifestou-se favoravelmente à matéria e 
apresentou o substitutivo nº 1, revogando a lei nº 12.076/2014, que criou e 
denominou a escola municipal. A Comissão de Educação, Cultura e Desporto 
também votou favoravelmente à proposta. Quorum: maioria simples. 
 
Denomina Unidade Básica de Saúde José Justino Vieira (PL nº 37/2017) – 
De autoria do vereador Péricles Deliberador (PSC), o projeto denomina 
Unidade Básica de Saúde José Justino Vieira a instituição pública localizada na 
avenida Brasil, nº 40, no Distrito de Maravilha, na zona Sul do município. 
Segundo o autor, o homenageado chegou a Londrina em 1938 e instalou-se 
com a família em um sítio na Gleba Taquara. O pioneiro residiu no Distrito de 
Maravilha durante 60 anos, falecendo em 1998. As comissões de Justiça, 
Legislação e Redação e de Educação, Cultura e Desporto acolheram 
pareceres técnicos e manifestaram-se favoravelmente ao projeto. 
 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECER DO CONSEMMA 
Altera a composição do Conselho Municipal do Meio Ambiente (PL nº 
121/2015) – Os vereadores e vereadora votam nesta tarde o pedido de 
prorrogação de prazo solicitado pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente 
(Consemma) ao projeto de lei nº 121/2015, de iniciativa do Executivo, que 
altera a composição do órgão como forma de adequá-la ao artigo 23 da lei nº 
11.471/2012, que instituiu o Código Ambiental do Município. De acordo com a 
proposta, o Consemma terá em sua composição 15 representantes do poder 
público, sendo dois representantes da Câmara Municipal; e 15 representantes 
dos segmentos civis de Londrina, incluindo um representante indicado pela 
Comissão do Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção 
Londrina (OAB-Londrina) e não mais 14 representantes de cada um destes 
segmentos, como prevê a atual legislação.  
 
Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação manifestou-se favoravelmente ao projeto, apresentando a emenda nº 
1, que retira a designação de membros do Legislativo ao Consemma, conforme 
previsto no artigo 64, parágrafo 6º da Lei Orgânica do Município. Portanto, 
segundo a proposta contida na emenda nº 1, o Consemma contará com 13 



representantes do poder público e 15 representantes dos segmentos civis. A 
Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente votou favoravelmente ao 
projeto, com a emenda nº 1, e emitiu voto prévio solicitando ao Executivo que 
se manifeste sobre a melhor alternativa para a composição representativa do 
poder público. A Secretaria Municipal de Governo solicitou prorrogação de 
prazo para manifestar-se sobre o assunto, aprovado pelos vereadores no 
último dia 28. Da mesma forma, o Consemma solicita prorrogação de prazo 
para emitir parecer por mais 30 dias. Quorum: maioria simples. 
 
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO 
Os Pedidos de Informação (PI) 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. 
 
Inundações no Jardim Santa Joana (PI 85/2017) – O vereador Vilson 
Bittencourt (PSB) deseja saber se existe projeto visando solucionar os 
problemas de concentração de águas pluviais na rua Cristina Maurici, no jardim 
Santa Joana, na zona Sul do município.  
 
Processos administrativos disciplinares na Guarda Municipal (PI 86/2017) 
– O vereador Vilson Bittencourt (PSB) solicita informações sobre a existência 
de agentes da Guarda Municipal respondendo a processo administrativo 
disciplinar perante a Corregedoria da instituição e qual o número de agentes 
em postos fixos, entre outros dados.  
 
FALE COM OS VEREADORES  
 
Ailton Nantes (PP) 3374-1380 ailtonnantes@cml.pr.gov.br 

Amauri Cardoso (PSDB) 3374-1378 amauricardoso@cml.pr.gov.br 

Boca Aberta (PR) 3374-1385 bocaaberta@cml.pr.gov.br 

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

Eduardo Tominaga (DEM) 3374-1381 eduardotominaga@cml.pr.gov.br 

Estevão da Zona Sul (PTN) 3374-1371 estevaodazonasul@cml.pr.gov.br 

Felipe Prochet (PSD) 3374-1384 felipeprochet@cml.pr.gov.br  

Filipe Barros (PRB) 3374-1374 filipebarros@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  

Junior Santos Rosa  3374-1383 juniorsantosrosa@cml.pr.gov.br  

Mario Takahashi (PV) 3374-1234 mariotakahashi@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  

Professor Rony (PTB) 3374-1382 professorrony@cml.pr.gov.br  

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

Vilson Bittencourt (PSD) 3374-1379 vilsonbittencourt@cml.pr.gov.br  
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