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 PROJETO DE LEI N° 10, DE 26 DE MAIO DE 2017 

 
 

“Autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar 
acordo com a ex-servidora Laressa Taborda Colaço; e dá 
outras providências.” 

 
 

A Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná.  
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte,  

LEI 

 
 Art. 1°. Fica autorizada a Chefe do Poder Executivo Municipal, a firmar acordo com a ex-
servidora Laressa Taborda Colaço junto aos autos da Ação Trabalhista nº 0000039-
57.2017.5.09.0670, que tramita junto à 1ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais – PR, em 
que se discute direito à estabilidade gestacional e percepção de indenização substitutiva à não 
reintegração ao cargo comissionado após exoneração ocorrida durante a gravidez. 
 

Art. 2°. Para fazer frente à indenização correspondente ao período de estabilidade 
gestacional, pagará o Município a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) através de 
parcela única, a ser efetivada mediante depósito judicial vinculado aos autos do processo nº 
0000039-57.2017.5.09.0670. 

 
Art. 3°. Com o pagamento da indenização tratada nesta Lei, deverá a ex-servidora 

Laressa Taborda Colaço dar plena e geral quitação de todos os direitos trabalhistas decorrentes 
do período em que ocupou o cargo de Diretor do Departamento de Assuntos da Criança neste 
Município.  

 
Art. 4°. A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 
 
Edifício da Prefeitura Municipal de Quitandinha. 
Estado do Paraná, em 26 de maio de 2017. 

 
Gabinete da Prefeita Municipal de Quitandinha. 

  
 

 
Maria Julia Socek Wojcik 

Prefeita Municipal 
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 MENSAGEM N° 10/2017 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente  

e demais Vereadores da Câmara Municipal de  

Quitandinha - PR 

 

Valho-me da presente Mensagem para encaminhar a esta Colenda Casa Legislativa o anexo 

Projeto de Lei que autoriza a Chefe do Poder Executivo Municipal a firmar acordo com a ex-servidora 

deste Município de Quitandinha, Laressa Taborda Colaço, então ocupante do cargo de Diretor de 

Departamento de Assuntos da Criança no período de 09/03/2015 à 10/10/2016. Referida ex-servidora 

ajuizou a ação trabalhista de nº 00000039-57.2017.5.09.0670 perante o foro da 1ª Vara do Trabalho de 

São José dos Pinhais – PR, onde questiona a legalidade de sua exoneração, posto que se encontrava 

naquele momento em estado de gravidez; pleiteando, assim, indenizações sob diversas nomenclaturas, 

todas decorrentes deste fato. 

Em tratativas na audiência de conciliação ocorrida no último dia 24 de maio (cópia da ata em 

anexo), levantou-se com auxilio do Juízo, que eventual condenação em verbas indenizatórias flutuariam 

próximo à R$ 25.000,00, considerando que a remuneração mensal da mesma era de aproximadamente 

R$ 1.600,00; chegando as partes ao consenso no valor final para acordo de R$ 20.000,00, para 

pagamento a vista. 

Diante da possibilidade de acordo, e necessidade de autorização legislativa para tanto, 

suspendeu-se o processo para que encaminhasse o Município o anexo Projeto de Lei que, se aprovado, o 

autoriza a firmar o mencionado acordo e com isso dar fim à demanda judicial, com benefício econômico, 

ainda. 

Importante salientar que é dominante no Tribunal Regional do Trabalho de nosso Estado, o 

entendimento da aplicação do direito de estabilidade gestacional às servidoras ocupantes de cargos em 

comissão na administração pública, como no caso em análise. 

Certa da costumeira compreensão dos nobres edis, e contando com a aprovação da proposição 

em anexo; antecipo agradecimentos. 

Gabinete da Prefeita do Município de Quitandinha, Estado do Paraná, em 26 de maio de 2017. 

 

Maria Julia Socek Wojcik 

Prefeita Municipal 


