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Confira os destaques da sessão ordinária desta terça-feira (11)

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Altera dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (PL nº
123/2018) – De autoria do Executivo, o projeto pretende modificar a lei nº
4.928/1992 (Estatuto do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do
Município de Londrina). A proposta propõe a criação de banco de horas e
altera a forma de cálculo da hora extra de servidores públicos municipais.
Atualmente, o Estatuto dos Servidores Municipais prevê que o cálculo da hora
extraordinária será obtido dividindo-se a remuneração mensal do servidor pelo
total de horas de trabalho normal a que está sujeito no mês. Este total é
variável e depende da quantidade de finais de semana e feriados trabalhados
no mês. Pela proposta, o divisor será a duração da jornada normal diária, que é
um valor fixo. Em parecer, a Assessoria Jurídica da Câmara afirma que o
divisor fixo resulta em valor menor da hora extra, enquanto o divisor variável
aumenta esse valor.
Na justificativa, o Executivo afirma que o projeto de lei dá clareza a trechos do
Estatuto dos Servidores para que não haja interpretações divergentes. A
Prefeitura também alega que o texto atual sobre o cálculo da hora extra gerou
diversas ações judiciais contra o Município.
Já o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina (Sindserv),
informou que o projeto de lei trará prejuízos à remuneração dos servidores
municipais e ao Executivo, sob alegação de que – para alguns cargos – a
alteração no cálculo das horas extras pode ampliar o valor pago, ocasionando
impacto financeiro e orçamentário. O Sindserv também solicita que o Executivo
comprovem se haverá ou não impacto financeiro para cargos como médico
plantonista, técnico de gestão pública, guarda municipal e professor de
Educação Infantil. Quórum: 13 votos.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PARECERES
Institui o Programa Roda Livro (PL nº 126/2019) – Discussão única da
solicitação do Conselho Municipal de Política Cultural de prorrogação de prazo
para parecer ao projeto de iniciativa do vereador Pastor Gerson Araújo (PSDB).
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. Quórum para aprovação dos Pedidos de Informação: maioria
simples.
Terreno do Marco Zero (PI nº 5/2020) – O vereador Vilson Bittencourt (PSB)
solicita ao prefeito que envie informações sobre o terreno conhecido como
Marco Zero de Londrina, localizado entre a Avenida Theodoro Victorelli, no
Bairro Helena, e a Rua Santa Cecília, no Bairro Fraternidade.
Adequação de estrada rural (PI nº 6/2020) – O vereador Vilson Bittencourt
(PSB) requer ao prefeito que encaminhe informações e documentos sobre o
serviço de adequação de estrada rural no Município de Londrina.
Ocupantes dos cargos de condutores e socorristas do SAMU (PI nº
7/2020) – O vereador Vilson Bittencourt (PSB) requer ao prefeito que
encaminhe informações sobre os servidores ocupantes do cargo de condutores
e socorristas do Samu do Município de Londrina.
AGENDA
Quarta-feira, 12/02
14 horas – Primeira reunião de trabalho da Comissão Especial de Estudo e
Análise do Horário de Funcionamento dos Estabelecimentos Localizados no
Município de Londrina, na sala de reuniões da Câmara de Londrina.
Sexta-feira, 14/02
19 horas – Sessão Solene de entrega do Diploma de Reconhecimento Público
a Jorge Rene Pelegrini Maldonado, voluntário e coordenador do Projeto
Caridade no Domingo, de autoria do vereador Amauri Cardoso (PSDB).
Segunda-feira, 17/02
19 horas – Audiência pública organizada pela Comissão de Justiça, Legislação
e Redação para alteração de zoneamento e doação de terreno de 27 mil m2
para o Instituto do Câncer de Londrina.
As audiências públicas e sessões solenes são realizadas na sala de sessões
do prédio da Câmara de Vereadores, são abertas à participação da
comunidade e contam com transmissão ao vivo por meio do site
www.cml.pr.gov.br e pelo canal do Legislativo no YouTube.
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