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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (17): 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Altera as regras para autorização de viagens de vereadores (PR nº 2/2019) 
– De autoria da Mesa Executiva, o projeto de resolução tramita na forma do 
substitutivo nº 1. A matéria modifica o Regimento Interno da Câmara (resolução 
nº 106/2014) para alterar as regras de autorização de viagens oficiais e de 
participação dos vereadores em eventos externos, como cursos, conferências, 
simpósios e congressos. De acordo com o texto aprovado em primeiro turno, a 
permissão para que os parlamentares se ausentem do município deverá ser 
dada pela maioria absoluta dos membros da Mesa Executiva e não mais 
apenas pelo presidente da Câmara. Como a Mesa Executiva tem cinco 
integrantes (presidente, vice-presidente, 1º secretário, 2º secretário e 3º 
secretário), será necessário que ao menos três deles aprovem a solicitação.  
 
O quórum de maioria absoluta só não será necessário para viagens cujos 
destinos sejam governamentais. Bastará a autorização do presidente nos 
casos de viagens para: Assembleia Legislativa do Estado do Paraná; 
Ministérios da República Federativa do Brasil; Consulados estrangeiros no 
Brasil; Secretarias de Estado do Paraná; Câmaras e Prefeituras Municipais; e 
Palácios de Governos e da Presidência da República. O projeto mantém a 
necessidade de que o pedido seja feito por meio de requerimento contendo a 
justificativa da viagem e, quando for o caso, com a apresentação de material de 
divulgação do evento. Também como já era previsto no Regimento Interno da 
Câmara, o parlamentar deverá apresentar relatório em que conste a prestação 
de contas, no prazo de cinco dias úteis do retorno da viagem. Após a 
aprovação em primeiro turno o projeto recebeu o substitutivo nº 1, impondo-se 
mais um turno de discussão. Quórum: 10 votos. 
 
PRIMEIRA DISCUSSÃO 
Altera o cálculo de horas extras dos servidores municipais (PL nº 
123/2018) – De iniciativa do Executivo, o projeto de lei 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. 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 deliberação. Quórum: 13 votos. 
 
SEGUNDA DISCUSSÃO 
Prevê a instalação de brinquedos adaptados em playgrounds (PL nº 
76/2019) – De autoria dos vereadores Ailton Nantes (PP) e Jamil Janene (PP), 
o projeto prevê a instalação de brinquedos adaptados para crianças com 
deficiência motora em playgrounds inseridos em áreas públicas e privadas. De 
acordo com a proposta, os brinquedos deverão seguir as normas de segurança 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os autores justificam 
que o lazer é um direito fundamental de todos, previsto na Constituição 
Federal, e que dar o direito de brincar a uma criança com deficiência motora é 
tratá-la de modo isonômico àquelas que não possuem a mesma limitação. As 
comissões de Justiça, Legislação e Redação; de Defesa dos Direitos do 
Nascituro, da Criança, do Adolescente e da Juventude; e de Direitos Humanos 
e Defesa da Cidadania acolheram os pareceres técnicos e manifestaram-se 
favoravelmente ao projeto. Após a aprovação em primeiro turno, o projeto 
recebeu o substitutivo nº 1, para deixar claro que os brinquedos adaptados 
devem ser disponibilizados não apenas nos playgrounds já instalados, mas 
também naqueles que vierem a ser construídos. O PL foi aprovado em 
segunda discussão na forma do substitutivo nº 1, impondo-se mais um turno de 
discussão. Quórum: 10 votos. 
 
DISCUSSÃO ÚNICA DE PARECER CONTRÁRIO 
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Conjunto 
Habitacional Alexandre Urbanas (PL nº 331/2011) – Os vereadores e a 
vereadora decidem se aprovam ou não o parecer contrário da Comissão de 
Justiça, Legislação e Redação ao projeto de lei nº 331/2011. De autoria do 
vereador Roberto Fú (PDT), o projeto declara de Utilidade Pública a 



Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Alexandre Urbanas 
(AMJAU). Em seu parecer, emitido em setembro de 2011, a Comissão de 
Justiça considerou que a associação não comprovou a regularidade do 
mandato de seus dirigentes, um dos requisitos previstos na lei municipal 
9.015/2002 para que uma entidade seja declarada de utilidade pública. Após 
retirar o projeto de pauta em várias oportunidades, o autor solicitou 
recentemente a anexação de Relatório de Atividades da AMJAU à matéria. Por 
tramitar desde 2011 o projeto segue regras anteriores ao novo Regimento 
Interno da Câmara (Resolução nº 106/2014) no que diz respeito a pareceres 
contrários da Comissão de Justiça. No antigo Regimento não havia a 
possibilidade de recurso por parte do autor e os pareceres contrários da 
Comissão de Justiça eram submetidos à deliberação do plenário. Quórum: 13 
votos. 
 
PEDIDO 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.  
 
Reformas nas Unidas Básicas de Saúde (PI nº 166/2019) – O vereador João 
Martins (PSL) solicita informações sobre as Unidades Básicas de Saúde 
(UBSs) que aguardam por reformas este ano; as que já estão passando por 
obras e quais os prazos para conclusão destas intervenções. 
 
AGENDA 
Quarta-feira, 18/9 
8 horas – Os vereadores prosseguem nesta quarta-feira as visitas às áreas 
públicas objeto de alienação pelo Executivo, por meio do projeto de lei nº 
55/2019. No total, os integrantes das comissões de Política Urbana e Meio 
Ambiente; de Finanças e Orçamento e de Fiscalização e Acompanhamento de 
Doação de Bens Públicos, deverão visitar nesta manhã 11 áreas do Município 
incluídas no projeto. A localização de cada uma delas e o roteiro das visitas 
podem ser obtidos com a equipe da Assessoria de Comunicação da Câmara, 
pelos fones 3374-1326 e 3374-1327. 
 
19 horas – A Comissão de Educação, Cultura e Desporto coordena reunião 
pública sobre o tema “Coordenadores Pedagógicos em Londrina: Qual o 
melhor modelo?”. Entre os convidados estão a secretária municipal de 
Educação, Maria Tereza Paschoal, e o presidente do Sindicato dos Servidores 
Municipais de Londrina (Sindserv), Marcelo Urbaneja. O debate será realizado 
na sala de sessões do Legislativo, com transmissão online por meio do site 
www.cml.pr.gov.br e pelo canal da Câmara 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 
(Republicanos) 

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 (PL) 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 (PL) 3374-1385 joseroqueneto@cml.pr.gov.br 

Junior Santos Rosa (PSD) 3374-1383 juniorsantosrosa@cml.pr.gov.br  

Mario Takahashi (PV) 3374-1382 mariotakahashi@cml.pr.gov.br 

P. Gerson Araújo (PSDB) 3374-1388 pastorgersonaraujo@cml.pr.gov.b
r  

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 

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