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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (19): 

 
17 horas – O superintendente da Administração dos Cemitérios e Serviços 
Funerários de Londrina (Acesf), Leonilso Jaqueta, participa da sessão desta 
tarde para falar sobre as medidas que foram tomadas para prevenir novas 
violações em túmulos dos cemitérios da cidade, a exemplo do que aconteceu 
na madrugada do dia 23 de fevereiro, no Cemitério São Pedro (área central). O 
convite foi feito por meio do requerimento nº 44/2019, de autoria do vereador 
José Neto e outros parlamentares. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Faz adequações na função de Serviço de Medicina Veterinária em 
Vigilância Sanitária no Município (PL nº 184/2018) – Iniciativa do Executivo, 
o projeto transforma o cargo de Promotor de Saúde Pública, na função de 
Serviço de Medicina Veterinária em Vigilância Sanitária (código PSPB04), no 
cargo de Promotor de Saúde Pública – Transitório, na função de Serviço de 
Medicina Veterinária em Vigilância Sanitária – Suplementar (código 
PSPTRB02). De acordo com a proposta, os cargos transitórios serão extintos à 
medida que vagarem. O projeto ainda extingue o cargo de Promotor de  
Saúde Pública, na função de Serviço de Medicina Veterinária (código 
PSPAMEV), e cria o cargo de Promotor de Saúde Pública, na função de 
Medicina Veterinária Geral (PSPUMEV), com jornada de trabalho de 40 horas 
semanais. 
 
As mudanças são necessárias, de acordo com justificativa do Executivo, para 
atender Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde referente ao Serviço de 
Inspeção Municipal (SIM), que orienta atividades definidas em vigilância 
sanitária para produtos de origem animal, direcionando as atribuições às áreas 
de Saúde e de Agricultura. De acordo com os cálculos de impacto 
orçamentário-financeiro apresentados, deverão ser feitas cinco nomeações a 
partir de junho de 2019 e cinco nomeações em 2020. O Executivo apresentou a 
estimativa de arrecadação para os exercícios de 2019 e 2020 para demonstrar 
a origem dos recursos para custeio das novas despesas. 
 
Acolhendo parecer da assessoria jurídica, a Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação votou favoravelmente à tramitação do projeto. Da mesma forma, as 
comissões de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização; de Seguridade 
Social e de Finanças e Orçamento acolheram pareceres técnicos e emitiram 
voto favorável à matéria. Vencido o prazo regimental, não houve apresentação 
de emendas. Quórum: 10 votos. 
 
PRAZO PARA EMENDAS 



Altera o cálculo de horas extras dos servidores municipais (PL nº 
123/2018) - 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 123/2018, de iniciativa do Executivo, que propõe alterações em 
dispositivos do Estatuto do Servidor Municipal (lei nº 4.928/1992) relacionados 
à forma de cálculo da hora extra e prevê a criação de banco de horas. Na 
justificativa o autor informa que o projeto pretende trazer mais clareza ao texto, 
evitando interpretações que resultam em grande número de ações judiciais 
contra o Município, e que as alterações propostas não significarão prejuízo 
para os servidores municipais. A Comissão de Justiça, Legislação e Redação 
emitiu parecer prévio solicitando a manifestação do Sindicato dos Servidores 
Municipais de Londrina (Sindserv-Ld), que contestou a justificativa do 
Executivo, afirmando que o projeto altera de forma significativa o Estatuto do 
Servidor, reduzindo, por exemplo, o valor da hora de trabalho normal. O 
Sindiserv manifestou-se contrariamente ao projeto. Acolhendo parecer jurídico, 
a Comissão de Justiça votou favoravelmente à tramitação da matéria. 
 
O Executivo apresentou a emenda modificativa nº 1, que altera a redação do 
artigo 1º do projeto, que por sua vez prevê mudança na redação no parágrafo 
2º do artigo 150 do Estatuto do Servidor, para restabelecer que as 
gratificações, os adicionais e os abonos “incorporam-se” ao vencimento ou 
provento, e não mais que “integram” os vencimentos, como previsto no projeto 
original. A Comissão de Justiça manifestou-se contrariamente à emenda 
modificativa nº 1 e apresentou emenda nº 2, que apenas suprime o artigo 1º do 
projeto de lei, uma vez que com a emenda proposta pelo autor o texto em vigor 
do Estatuto do Servidor permaneceria intacto. O líder do Governo, vereador 
Jairo Tamura (PR), apresentou requerimento para interrupção da tramitação da 
emenda nº 1, que foi arquivada. 
 
A Comissão de Administração, Serviços Públicos e Fiscalização apresentou o 
substitutivo nº 1, suprimindo outros parágrafos do texto original. Acolhendo 
parecer jurídico, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação votou 
contrariamente ao substitutivo nº 1, por entender que o mesmo restabelece 
disposições retiradas do Estatuto pelo projeto original do Executivo. Vencido o 
prazo regimental, não foi apresentado recursos pela Comissão de 
Administração, Serviços Públicos e Fiscalização. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Institui no Calendário de Comemorações Oficiais o Dia de 
Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia (PL nº 187/2018) – De 
autoria da vereadora Daniele Ziober (PP), o projeto institui no Calendário de 
Comemorações Oficiais do Município o Dia de Conscientização e 
Enfrentamento à Fibromialgia, a ser comemorado anualmente no dia 12 de 
maio. Na justificativa do projeto a autora informa que a proposta atende a 
sugestão da Associação Brasileira dos Fibromiálgicos (Abrafibro), entidade 
virtual que atua na orientação e informação aos portadores da doença, como 
forma de lhes proporcionar melhor qualidade de vida, à medida em que pode 
colaborar para um maior conhecimento da população e ao tratamento 
adequado. 



A fibromialgia é uma síndrome que causa dores por todo o corpo durante 
longos períodos, provocando maior sensibilidade nas articulações, músculos, 
tendões e em outros tecidos moles. Além da dor, a síndrome causa fadiga, 
distúrbios do sono, dores de cabeça, depressão e ansiedade. A cada 10 
pacientes com o problema, de sete a nove são mulheres. A maior incidência 
entre as mulheres, assim como as causas da doença, ainda não têm 
explicação científica. Acolhendo pareceres técnicos, as comissões de Justiça, 
Legislação e Redação; de Educação, Cultura e Desporto e de Seguridade 
Social manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo regimental, 
não houve apresentação de emendas. Quórum: 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.  
 
Micropavimentação em bairros da zona Sul (PI nº 58/2019) – O vereador 
Roberto Fú (PDT) solicita informações sobre as obras de micropavimentação 
nos conjuntos Cafezal (I, II, III e IV) e questiona se os bairros Alto do Cafezal, 
Del Rei, Acapulco e Quadra Sul também serão contemplados com o serviço. 
Fú deseja saber ainda quantos e quais vereadores solicitaram a realização da 
micropavimentação nestes bairros desde 2016.  
 
Manutenção de estrada (PI nº 59/2018) – O vereador Ailton Nantes (PP) 
deseja saber se a Estrada Armarinho Paulista/Alcides Turini, na zona Sul do 
municípío, está incluída no cronograma de manutenção viária para colocação 
de moledo.  
 
AGENDA 
Quarta-feira, 20 de março 
9 horas – Primeira reunião da Comissão Especial (CE) de Acompanhamento 
do Processo de Caducidade da Sercomtel Telecomunicações para definir o 
cronograma de trabalho. A CE, composta pelos vereadores Eduardo Tominaga 
(DEM) como presidente; Felipe Prochet (PSD) como relator e Jamil Janene 
(PP) como membro, foi instituída no final de fevereiro e tem como um dos 
objetivos obter dados oficiais para subsidiar futuras decisões sobre a empresa. 
A reunião será realizada na sala de reuniões do prédio da Câmara.  
 
20 horas – Sessão solene para entrega do Diploma de Reconhecimento 
Público ao Colégio Ética de Londrina, por iniciativa do vereador Jairo Tamura 
(PR). Fundada há 20 anos, a instituição atende atualmente cerca de mil alunos, 
da educação infantil ao ensino médio. O evento contará com transmissão 
online pelo site www.cml.pr.gov.br e pelo canal da Câmara no Youtube.  
 
Sexta-feira, 22 de março 
20 horas – Solenidade de entrega do Título de Cidadão Honorário ao médico 
Walter Marcondes Filho, referência no atendimento a adolescentes no Brasil e 
em vários outros países. Ex-superintendente da Caixa de Assistência, 



Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina (Caapsml) e 
ex-diretor geral do Hospital Anísio Figueiredo (Hospital da Zona Norte), 
Marcondes receberá a honraria por iniciativa do vereador Amauri Cardoso 
(PSDB). A sessão solene contará com transmissão online pelo site 
www.cml.pr.gov.br e pelo canal da Câmara no Youtube. 
 
FALE COM OS VEREADORES E VEREADORA  
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Eduardo Tominaga (DEM) 3374-1381 eduardotominaga@cml.pr.gov.br 
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Felipe Prochet (PSD) 3374-1384 felipeprochet@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  
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