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Confira os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira (27):
17 horas – O presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina
(Acil), Claudio Tedeschi, participa da sessão desta tarde a convite do vereador
Felipe Prochet (PSD) para falar sobre os 80 anos da entidade e sobre o
calendário de comemorações. O convite foi feito por meio do requerimento nº
64/2017.
SEGUNDA DISCUSSÃO
Faz adequação em texto do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do
Magistério Público Municipal (PL nº 46/2017) - De autoria do Executivo, o
projeto 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 de urgência e recebeu pareceres favoráveis das
comissões de Justiça, Legislação e Redação; Administração, Serviços Públicos
e Fiscalização; e de Finanças e Orçamento. Quorum: 10 votos favoráveis.
Faz adequação em texto do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos
servidores públicos municipais (PL nº 47/2017) – De autoria do Executivo, o
projeto propõe 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
de urgência e recebeu pareceres favoráveis das comissões de Justiça,
Legislação e Redação; Administração, Serviços Públicos e Fiscalização; e de
Finanças e Orçamento. Quorum: 10 votos favoráveis.

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Institui o mês “Setembro Amarelo” para debater e prevenir o suicídio (PL
nº 42/2017) – Iniciativa do vereador Amauri Cardoso (PSDB), o projeto institui o
mês Setembro Amarelo no Município com o objetivo de conscientizar a
sociedade sobre os registros de suicídio e discutir formas de prevenção. O mês
foi escolhido porque 10 de setembro já é considerado o Dia Mundial de
Prevenção ao Suicídio. De acordo com a proposta, o mês terá como símbolo
um laço de fita na cor amarela e neste período entidades públicas ou privadas
poderão desenvolver atividades para a divulgação do tema, como palestras e
seminários. Segundo dados que constam no projeto, o Brasil é o 8º país em
número de ocorrências. A ideia original de instituir o Setembro Amarelo foi da
Associação Internacional pela Prevenção do Suicídio (IASP). A Comissão de
Justiça, Legislação e Redação acolheu parecer jurídico e emitiu voto favorável
à matéria. Da mesma forma, a Comissão de Seguridade Social manifestou-se a
favor da iniciativa.
PARECER PRÉVIO
Assegura funeral gratuito aos doadores de órgãos (PL nº 54/2017) - Os
vereadores e vereadora analisam nesta tarde parecer prévio da Comissão de
Justiça, Legislação e Redação ao projeto nº 54/2017, que garante funeral
gratuito, dentro de padrão médio a ser regulamentado pelo Executivo, aos
doadores de órgãos e de partes do corpo destinados à realização de
transplantes. No funeral estão incluídos todos os serviços pertinentes à
ocasião, como fornecimento de urna funerária, montagem do velório e
sepultamento. A proposta ainda prevê que a gratuidade do funeral estende-se
a doadores de outros municípios ou estados que venham a falecer em
Londrina. O objetivo da proposta, de acordo com o autor, é aumentar a doação
de órgãos. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação não acolheu o
parecer jurídico, que manifestou-se contrariamente à proposta por identificar
vício de iniciativa, e emitiu parecer prévio, solicitando seu encaminhamento
para manifestação da 17ª Regional de Saúde / Diretoria de Doações de Órgãos
do Governo do Estado do Paraná. Quorum para aprovação do parecer prévio:
maioria simples.
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.
Atribuições e estrutura da Secretaria de Obras e da Sercomtel Iluminação
para serviços de iluminação pública - Na sessão desta tarde a Comissão
Especial de Avaliação da Situação Financeira e Contábil da Sercomtel
Iluminação apresenta dois pedidos de informação (nº 91 e 92) sendo o primeiro
dirigido ao Executivo e outro à Sercomtel Iluminação, solicitando diversos
documentos que subsidiarão o trabalho dos vereadores Amauri Cardoso
(PSDB), Felipe Prochet (PSD) e Vilson Bittencourt (PSB), integrantes da
Comissão Especial. Os vereadores solicitam informações sobre as atribuições
do Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura de Londrina e da

Sercomtel Iluminação; o orçamento anual; a estrutura de pessoal e material,
além de esclarecimentos sobre a demanda de serviços.
Frota de veículos nas Unidades Básicas de Saúde (PI nº 93/2017) – O
vereador Estevão da Zona Sul (PTN) solicita informações sobre o número de
veículos destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e onde e como são
feitos os serviços de manutenção destes automóveis, entre outros dados.
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