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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (26):
PRAZO PARA EMENDAS
Cria cargos e permite promoções na Administração Municipal (PL nº
36/2018) – O presidente da Câmara, vereador Ailton Nantes (PP), deverá
anunciar o prazo de sete dias úteis para apresentação de emendas ao projeto
de lei nº 36/2018, de autoria do Executivo, que altera o Plano de Cargos,
Carreiras e Salários (PCCS) da Administração Direta, Autárquica e Fundacional
do Município para extinguir o cargo de Técnico de Gestão Pública nas funções
de Assistência Técnica de Obras e de Assistência Técnica Agroflorestal.
Paralelamente, o projeto cria os seguintes cargos de carreira própria ou de
classe única: Técnico de Obras; Técnico em Agrimensura; Técnico em
Eletrotécnica; Técnico Agrícola e Técnico Ambiental. De acordo com a
justificativa da matéria, a proposta foi apresentada pela Comissão Permanente
de Revisão do PCCS como forma de viabilizar a promoção por competências e
habilidades nestes cargos, permitindo que seus ocupantes recebam o adicional
de responsabilidade técnica, correspondente a 35% dos vencimentos.
Acolhendo parecer jurídico, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação
manifestou-se favoravelmente ao projeto.
A Comissão de Finanças e Orçamento sugeriu emendas definindo a
quantidade de cada um dos cargos que serão criados e de funções do cargo
que será extinto, além de emitir parecer prévio solicitando ao Executivo
informações complementares, referentes ao impacto orçamentário-financeiro e
demonstração da origem dos recursos para o custeio das mudanças propostas.
O Executivo informou que não ampliará a quantidade de vagas, mas apenas
transformará as já existentes, com aproveitamento de servidores nos novos
cargos. O autor apresentou o substitutivo nº 1, que aumenta o número de
funções referentes ao cargo de Técnico de Gestão Pública que terão direito ao
adicional de responsabilidade técnica. Acolhendo parecer jurídico, a Comissão
de Justiça votou favoravelmente à tramitação do substitutivo.
O Executivo apresentou o substitutivo nº 2, com mudanças redacionais. A
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia demonstra, em
documentos anexados à proposta, que o impacto financeiro das alterações
será compensado com a economia de recursos resultante do projeto de lei em
tramitação na Câmara (projeto nº 80/2018), que promove alterações na
estrutura administrativa do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de
Londrina (Ippul) e Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação para
possibilitar a transferência de atribuições entre os dois órgãos. Acolhendo
pareceres técnicos, as comissões de Justiça, Legislação e Redação; de

Finanças e Orçamento e de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização
votaram favoravelmente ao projeto.
PRIMEIRA DISCUSSÃO
Institui a Semana sobre Atrofia Muscular Espinhal (PL nº 185/2018) –
Iniciativa do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB), o projeto institui no
município a Semana sobre Atrofia Muscular Espinhal (AME), para
conscientização sobre Atrofia e/ou Amiotrofia Muscular Espinhal, a ser
celebrada na primeira semana de agosto de cada ano, com destaque para o
dia 8 deste mês, definido como o Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular
Espinhal. O principal objetivo, de acordo com o autor, é esclarecer sobre os
sinais que caracterizam a doença e conscientizar sobre a importância do
diagnóstico precoce. Na justificativa do projeto o vereador explica que trata-se
de doença neuromuscular degenerativa de origem genética. Ainda segundo o
projeto, desde 2005 Londrina conta com um braço da Associação Brasileira de
Amiotrofia Espinhal (Abrame), declarada de utilidade pública pela lei municipal
nº 9.826/2005. Acolhendo parecer jurídico a Comissão de Justiça, Legislação e
Redação emitiu voto favorável à tramitação da matéria, apresentando a
emenda nº 1, que suprime os artigos 4º e 5º, os quais sugerem o
desenvolvimento de políticas públicas e o estímulo a pesquisas voltadas aos
cuidados e tratamento, por fixarem atribuições ao Executivo. As comissões de
Educação, Cultura e Desporto e de Seguridade Social manifestaram-se
favoravelmente ao projeto, com a emenda nº 1. Quórum: maioria simples.
PARECER PRÉVIO
Obriga a apresentação de informações nutricionais ao consumidor (PL nº
164/2018) - Os vereadores e vereadora analisam nesta tarde os pareceres
prévios das comissões de Desenvolvimento Econômico e de Seguridade Social
ao projeto de lei nº 164/2018, de autoria do vereador Tio Douglas (PTB), que
torna obrigatória a apresentação de informações nutricionais em
estabelecimentos que sirvam alimentos preparados no local para consumo
imediato. Entre as informações que deverão ser apresentadas ao consumidor
estão as relativas à presença de glúten, lactose e açúcar, por exemplo. De
acordo com a proposta, os estabelecimentos terão 60 dias para adaptar-se à
nova regra e estarão sujeitos a advertência e multa que pode variar de R$
500,00 a R$ 1.000,00 e também multa diária de R$ 100,00 em caso de
descumprimento.
De acordo com o autor, a proposta visa criar meios para informar sobre a
qualidade dos alimentos e estimular a adoção de hábitos de alimentação mais
saudáveis. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicitou, também
por meio de parecer prévio, a manifestação da Vigilância Sanitária, da
Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar) e do Sindicato dos
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Londrina (Sindhotéis). Apenas a
Vigilância Sanitária, por meio de ofício da Autarquia Municipal de Saúde,
manifestou-se com sugestões de alterações no texto do projeto. Acolhendo
parecer jurídico, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação votou
favoravelmente à tramitação da matéria.

As comissões de Desenvolvimento Econômico e de Seguridade Social
emitiram pareceres prévios solicitando o reenvio à Associação Brasileira de
Bares e Casas Noturnas (Abrabar) e ao Sindicato dos Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares de Londrina (Sindhotéis), e o envio à Secretaria Municipal de
Fazenda para que esta informe quantos estabelecimentos locais comercializam
alimentos para consumo imediato e quantos estão classificados como
Microempreendedor Individual (MEI), como Microempresa (ME) e como
Empresa de Pequeno Porte (EPP). As duas comissões também requerem o
envio à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Norte do Paraná
(Abrasel), Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina
(Procon-Ld), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Ld) e Associação
Comercial e Industrial de Londrina (Acil) para análise e manifestação. Quórum:
maioria simples.
PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Os Pedidos de Informação 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.
“Professores Apoio” na rede municipal de ensino (PI nº 33/2019) – Os
vereadores Amauri Cardoso (PSDB), Eduardo Tominaga (DEM) e Péricles
Deliberador (PSC), que compõem a Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, solicitam informações sobre o número de “Professores Apoio”
existentes na rede municipal de ensino, se há previsão de concurso público
específico para a função e se ela poderia ser exercida por estagiários, entre
outras informações.
Obras do Arco Leste (PI 35/2019) – O vereador Felipe Prochet (PSD) requer
informações sobre a construção do Arco Leste, entre elas a previsão de
conclusão dos lotes 1, 2 e 3 e o valor total do contrato, além do valor por lotes.
Reforma das Unidades Básicas de Saúde (PI 38/2019) – O vereador Tio
Douglas (PTB) deseja saber quantas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das
54 que serão reformadas, serão contempladas com a troca de piso e, entre as
que já receberam reformas, quantas tiveram o piso trocado.
DISCUSSÃO ÚNICA DE REQUERIMENTOS
CRIAÇÃO DE COMISSÕES ESPECIAIS
Acompanhamento do Processo de Caducidade da Sercomtel (RE nº
35/2019) – O vereador Eduardo Tominaga (DEM) requer, por meio do
requerimento nº 35/2019, a criação de uma Comissão Especial de
Acompanhamento do Processo de Caducidade da Sercomtel S.A.
Telecomunicações. Caso seja concluído, o processo aberto pela Agência
Nacional de Telecomunicações (Anatel) permitirá ao poder público suspender
de forma unilateral as licenças da Sercomtel para operar os serviços de banda
larga e de telefonia fixa e móvel, devido ao descumprimento de cláusulas
contratuais. Provocado por dificuldades financeiras da empresa, o processo de
caducidade vem sendo debatido no Legislativo desde o ano passado e, para
Tominaga, a comissão auxiliará a Casa na tomada de decisões, uma vez que a

lei 10.709/2009 determina que qualquer movimentação nas ações da
companhia só pode ocorrer com prévia autorização legislativa. Quórum: 10
votos.
Acompanhamento das investigações sobre clínicas psiquiátricas
investigadas por
estelionato (RE nº 36/2019) – O vereador Vilson
Bittencourt (PSB) solicita, por meio do requerimento nº 36/2019, a criação de
uma Comissão Especial de Acompanhamento das investigações do Ministério
Público relacionadas a clínicas psiquiátricas do município investigadas por
estelionato contra o Sistema Único de Saúde (SUS). A solicitação é motivada
pelas recentes notícias sobre indícios de irregularidades envolvendo as clínicas
Londrina e Villa Normanda, que recebem recursos públicos municipais.
Segundo apurações do Ministério Público do Paraná, as clínicas teriam
cometido agressões contra pacientes e feito alterações irregulares nos
prontuários. Quórum: 10 votos.
AGENDA
Quarta-feira, 27 de fevereiro
8 horas – Audiência Pública de Prestação de Contas do Fundo Municipal de
Saúde, referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2018. O debate será
realizado na sala de sessões do Legislativo, com transmissão online pelo
Youtube.
10 horas – A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, composta pelos
vereadores Jamil Janene (PP), Emanoel Gomes (PRB) e Guilherme Belinati
(PP), recebe representantes do Executivo municipal para a realização de
Audiência Pública de Prestação de Contas do Terceiro Quadrimestre de 2018,
conforme prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº
101/2000) e Instrução Normativa nº 141/2018. A audiência será realizada na
sala de sessões da Câmara, com transmissão online pelo Youtube.
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