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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (16):
SEGUNDA 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. Vencido o prazo regimental, não houve apresentação de
emendas. Quorum: maioria simples.
RECURSO CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA
Torna obrigatória a implantação de Cartão Ponto Eletrônico Digital nas
unidades de saúde (PL nº 8/2017) - Os vereadores deverão avaliar recurso
apresentado ao plenário pelo vereador Boca Aberta (PR) em razão do parecer
contrário da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº
8/2017, que torna obrigatória a implantação de Cartão Ponto Eletrônico Digital
para uso de todos os servidores das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e do Pronto Atendimento Infantil
(PAI). O projeto também proíbe a utilização de aparelhos smartphones,
celulares e similares por servidores da saúde em plantão nas unidades de
saúde e prevê a instalação de câmeras de monitoramento em todos estes
serviços para acompanhamento dos serviços prestados à população. A
Comissão de Justiça, Legislação e Redação acolheu o parecer da assessoria
jurídica do Legislativo, que apontou vício de iniciativa, e emitiu voto contrário à
tramitação do projeto. Quorum: 13 votos favoráveis para acolher o recurso do
vereador.
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.
Salários dos guardas municipais (PI 105/2017) – O vereador João Martins
(PSL) solicita informações sobre os critérios para definição da tabela salarial da
Guarda Municipal; se existe estudo para reenquadramento destes servidores
na mesma tabela do cargo de orientador social e qual o prazo para finalização
do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) próprio da Guarda Municipal,
entre outras informações.
Recapeamento da malha viária (PI 106/2017) – A Comissão de
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização, composta pelos vereadores
Amauri Cardoso (PSDB), João Martins (PSL) e Filipe Barros (PRB), deseja
saber a extensão da malha viária do município, se há levantamento das áreas
deterioradas e se há um cronograma de recapeamento asfáltico.
Custos da Usina de Asfalto (PI 107/2017) - A Comissão de Administração,
Serviços Públicos e Fiscalização requer informações sobre o valor investido
para implantação da Usina de Asfalto, sobre o custo mensal de sua
manutenção e sobre o valor da tonelada de massa asfáltica produzida, além de
questionar quantos quilômetros já foram recapeados no município em 2017.
Na sessão desta tarde o vereador Amauri Cardoso (PSDB) apresenta três
pedidos de informação ao Executivo sobre os seguintes assuntos: funções
gratificadas do Município que encontram-se vagas (PI 108/2017); cemitérios
que encontram-se sob responsabilidade da Administração dos Cemitérios e
Serviços Funerários de Londrina - Acesf (PI 109/2017); e a quantidade de
ambulâncias do Samu disponíveis para atendimento à população (PI
110/2017).
AGENDA
Quarta-feira, 17/5
14 horas – Prosseguem nesta quarta-feira, na sala das sessões, as reuniões
públicas das Comissões Permanentes do Legislativo. Confira a pauta dos
debates em www.cml.pr.gov.br
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