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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (23):

14h30 - Maio Amarelo - Representantes de órgãos e instituições participantes
da Campanha Maio Amarelo de combate à violência no trânsito participam da
sessão desta tarde para falarem sobre as ações programadas para 2019. Além
do presidente  da Companhia  Municipal  de Trânsito  e Urbanização (CMTU),
Marcelo  Cortez,  foram  convidados  representantes  da  4ª  Companhia
Independente  da  Polícia  Militar;  do  5º  Batalhão  da  Polícia  Militar;  do  3º
Grupamento do Corpo de Bombeiros; da Polícia Rodoviária Estadual e Polícia
Rodoviária  Federal;  da  Circunscrição  Regional  de  Trânsito  (Ciretran);  e  da
Secretaria Municipal de Defesa Social. O convite foi feito pelo vereador Ailton
Nantes (PP) por meio do requerimento nº 101/2019.

17  horas  -   Reconhecimento  Público –  Sessão  solene  para  entrega  do
Diploma de Reconhecimento Público à lanchonete Zé Lanches, uma das mais
tradicionais de Londrina,  por iniciativa do vereador Felipe Prochet  (PSD).  A
honraria, que será recebida pelo proprietário do estabelecimento, José Maria
da Silva, foi proposta por meio do requerimento nº 502/2018.

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Altera  o  cálculo  de  horas  extras  dos  servidores  municipais  (PL  nº
123/2018) - Iniciativa do Executivo, o projeto 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  Sindserv  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 a 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 recurso pela Comissão de Administração, Serviços Públicos e
Fiscalização e o substitutivo nº 1 foi arquivado. Vencido o prazo regimental,
não  houve  apresentação  de  emendas  antes  do  primeiro  turno  de  votação.
Quórum: 13 votos.

SEGUNDA DISCUSSÃO
Fixa parâmetros específicos de construção para o heliponto do Hospital
do Coração (PL nº  179/2018) –  De autoria  do Executivo,  o  projeto  busca
regularizar a plataforma de pousos e decolagens de helicópteros da Unidade
Bela Suíça do Hospital do Coração, uma vez que a estrutura foi construída em
desacordo  com  os  parâmetros  previstos  no  artigo  263  da  Lei  de  Uso  e
Ocupação do Solo (lei municipal nº 12.236/2015). De acordo com a legislação,
nas áreas circunvizinhas a fundos de vale, numa faixa perpendicular de 120
metros a partir da Área de Preservação Permanente, são permitidas somente
edificações até dois pavimentos, incluindo o térreo, e com altura máxima de
oito metros. O heliponto já construído junto ao hospital extrapolou essa cota
altimétrica, medindo 11 metros.

Assim,  para  viabilizar  a  emissão  do  Visto  de  Certificado  de  Vistoria  de
Conclusão  de  Obra  (Habite-se),  o  hospital  e  a  empresa  construtora
formalizaram,  em outubro  de  2018,  um Termo de Ajustamento de  Conduta
(TAC)  com a  Administração  Municipal  e  a  anuência  do  Ministério  Público,
comprometendo-se  a  realizar  medidas  compensatórias:  a  recuperação  das
pontes de madeira existentes nos lagos Igapó 2 e 4 e na área do aterro, e a
permissão  de  utilização  gratuita  do  heliponto  por  aeronaves  a  serviço  do
Sistema Único de Saúde (SUS), Corpo de Bombeiros, Grupamento Aeropolicial
–  Resgate  Aéreo  (Graer)  e  outros  órgãos  ou  instituições  que  realizem
transporte  de  pacientes.  Na  Cláusula  Sexta  do  TAC,  o  Executivo  se
compromete  a  enviar  à  Câmara  projeto  de  lei  autorizando que  o  heliponto
tenha  até  11  metros  de  altura,  condicionando  a  emissão  do  “Habite-se”  à
aprovação da matéria. 

Acolhendo o parecer da assessoria técnica da Câmara, que ressalta o possível
incômodo que poderá ser  ocasionado com os pousos e as decolagens das
aeronaves,  a  Comissão  de  Política  Urbana  e  Meio  Ambiente  coordenou
audiência pública sobre o tema, realizada em 18 de março. As comissões de
Justiça, Legislação e Redação; de Seguridade Social e de Política Urbana e
Meio Ambiente manifestaram-se favoravelmente ao projeto. Vencido o prazo
regimental, não houve apresentação de emendas antes do segundo turno de
deliberação. Quórum: 13 votos.



PEDIDOS DE INFORMAÇÃO
Os Pedidos  de Informação (PIs)  estão previstos  no  Regimento  Interno  e  o
prazo inicial para as respostas do Executivo à Câmara é fixado em 15 dias
úteis,  prorrogáveis  por  igual  período  desde  que  devidamente  justificado.
Quórum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria simples.

Alvarás de funcionamento (PI  nº  81/2019)  – O vereador Emanoel Gomes
(PRB) solicita  informações sobre os alvarás de funcionamento em Londrina
das seguintes empresas seguradoras: Seven, Lions, Coopev, Altis, Autovisa,
Proteauto, Mundial,  Proauto, Savecar, Inclusiva e Lider. O vereador também
deseja saber quais tributos as empresas pagam ao Município.

AGENDA 
Sexta-feira, 26 de abril
15  horas –  3ª  sessão  ordinária  da  Legislatura  2019  da  Câmara  Mirim  da
Escola  do  Legislativo,  que  conta  com a  participação  de  alunos  de escolas
públicas  e  particulares  de  Londrina.  As  sessões  da  Câmara  Mirim  são
realizadas no plenário da Câmara Municipal, com transmissão online por meio
do site www.cml.pr.gov.br e pelo canal do Legislativo no Youtube.

20 horas – Sessão solene de entrega do Título de Cidadão Benemérito ao
Professor Alderi Luiz Ferraresi, por iniciativa do vereador Jairo Tamura (PR). A
solenidade será realizada na sala de sessões da Câmara, com transmissão
online por  meio  do  site  www.cml.pr.gov.br  e  pelo  canal  do  Legislativo  no
Youtube.

Segunda-feira, 29 de abril
19 horas – A Comissão de Justiça, Legislação e Redação coordena audiência
pública para discussão do projeto de lei nº 60/2017, de autoria da vereadora
Daniele  Ziober  (PP),  que  regulamenta  a  venda  de  animais  por  criadores
credenciados no município de Londrina. O debate será realizado na sala de
sessões  do  Legislativo  e  contará  com transmissão  online por  meio  do site
www.cml.pr.gov.br e pelo canal da Câmara Municipal de Londrina no Youtube.

FALE COM OS VEREADORES E VEREADORA 

Ailton Nantes (PP) 3374-1380 ailtonnantes@cml.pr.gov.br

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

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

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

Emanoel Gomes (PRB) 3374-1374 emanoelgomes@cml.pr.gov.br     

Estevão da Zona Sul (sem
partido)

3374-1371 estevaodazonasul@cml.pr.gov.br

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 

José Roque Neto (PR) 3374-1385 joseroqueneto@cml.pr.gov.br

Junior Santos Rosa (PSD) 3374-1383 juniorsantosrosa@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 

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

Tio Douglas (PTB) 3374-1380 tiodouglas@cml.pr.gov.br

Valdir  dos  Metalúrgicos
(Solidariedade)        

33-741382 valdirdosmetalurgicos@cml.pr.gov.br

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

EXPEDIENTE 
O  Informativo  LEGISLATIVO  EM  PAUTA é  uma  publicação  eletrônica  da
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA. 

MESA EXECUTIVA 2019/2020
Ailton  Nantes (presidente),  Eduardo  Tominaga (vice-presidente),  Felipe
Prochet (1º secretário), Daniele Ziober (2ª secretária) e Amauri Cardoso (3º
secretário).

Coordenação Ana Paula Rodrigues Pinto MTB 2277PR Edição/Redação Silvana Leão MTB
2502PR e Marcela Campos MTB 6229PR  Fotografia DP Torrecillas Fotojornalismo   Fones
(43) 3374-1326 e 3374-1327


