
ATA  N.º  016/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 009/2013
SESSÃO ITINERANTE Nº. 001/2013

DIA 15/04/2013
Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze (15/04/2013), 
nas dependências do Pavilhão da Capela São Francisco de Laranjeiras 
do Sul, Estado do Paraná, sito no Bairro São Francisco, às dezenove 
horas, sob a Presidência da vereadora - IVONE PORTELA, reuniram-se 
os  senhores  vereadores  para  a  realização  da  1ª  Sessão Itinerante, 
agendada pelo vereador Everson Mesquita. A seguir constatando haver 
número  legal  de  vereadores  conforme  verificação  na  listagem  de 
presença o senhor Presidente, invocou a presença de DEUS e declarou 
aberta  a  presente  sessão.  Registre-se  a  presença  dos  senhores 
vereadores: 1 - Presidenta -  IVONE PORTELA; 2 - Vice Presidente – 
ALDEMAR BECKER DA SILVA; 3 - Primeiro Secretário – ALEXANDRE 
GURTAT JÚNIOR; 4 - Segundo Secretário – EVERSON MESQUITA e 
demais vereadores do plenário: 5 - CARLOS ALBERTO MACHADO; 
6  -  DANIEL  GIACOBO;  7  - DARCI  MASSUQUETO;  8  - ELTON 
VICENTE  RUTHS;  9  - LAURECI  CORADACE  LEAL;  10  - LENOIR 
ANTONIO MARIN;  11 - MARIVALDO  LUIZ  CAPRINI;  12 -  SILMAR 
CAMARGO E 13 - SILVANO PEREIRA FILHO. Na sequencia a senhora 
presidente  convidou  para  tomar  assento  junto  a  mesa  principal  a 
Excelentíssima  Senhora  SIRLENE  SVARTZ,  Digníssima  Prefeita 
Municipal,  agradecendo  sua  presença,  em  seu  nome  agradeceu  a 
presença  de  Secretários  Municipais,  servidores  públicos  e  demais 
presentes.  Em  seguida  em  pé  em  sinal  de  respeito  aos  pavilhões 
hasteados foi  cantado o Hino de Laranjeiras.  Ato contínuo a senhora 
presidenta  solicitou  do  vereador  Júnior  Gurtat,  titular  da  primeira 
secretaria,  que  anuncie  as  matérias  constantes  do  PEQUENO 
EXPEDIENTE: Apreciação da ATA da Sessão Ordinária nº 008/2013, 
do  dia  08/04/2013,  não  havendo  ressalvas  fica  a  mesma  aprovada, 
publique-se  e  arquive-se.  Foi  lido  o  seguinte  expediente  recebido:. 
Parecer  nº.  030/2013,  autoria:  Comissão  de  Constituição  e  Justiça, 
sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  010/2013,  de  autoria  do  poder  executivo, 
súmula: autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento 
com  a  CAIXA  EXONÔMICA  FEDERAL  a  oferecer  garantias,  na 
importância  de  R$ 17.599.462,78,  opinando  pela  "tramitação",  vindo 
assinado  pelos  vereadores:  Presidente  Darci  Massuqueto;  Relator:  
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Marivaldo  Caprini  e  Secretário:  Laureci  Leal, aprovado,  junte-se  o 
mesmo  ao  Projeto  a  que  se  refere.  Parecer  nº.  031/2013,  autoria: 
Comissão  de  Obras  e  Serviços  Públicos,  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº 
010/2013,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  contratar 
financiamento  com  a  CAIXA  EXONÔMICA  FEDERAL  a  oferecer 
garantias,  na  importância  de  R$  17.599.462,78,  opinando  pela 
"aprovação",  assinam o parecer os vereadores:  Presidente:  Everson 
Mesquita;  Relator:  Aldemar  Becker;   Secretário:  Daniel  Giacobo,  
aprovado, junte-se o mesmo ao Projeto a que se refere.  Parecer nº. 
031/2013, autoria: Comissão de Finanças e Orçamnto, sobre o Projeto 
de Lei nº 010/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 
financiamento  com  a  CAIXA  EXONÔMICA  FEDERAL  a  oferecer 
garantias,  na  importância  de  R$  17.599.462,78,  opinando  pela 
"aprovação", assinam o parecer os vereadores:  Presidente: Carlos A. 
Machado;  Relator:  Aldemar  Becker;   Secretário:  Everson  Mesquita,  
aprovado, junte-se o mesmo ao Projeto a que se refere.  Parecer nº. 
033/2013, autoria: Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto 
de Emenda a Lei Orgânica nº 001/2013, de autoria do vereador Júnior 
Gurtat e demais vereadores, súmula: Altera a redação do artigo 31 da 
Lei  Orgânica  Municipal  que  fixa  em  15  dias  o  prazo  para  que  os 
secretários  municipais  respondam  a  pedidos  escritos  dos  senhores 
vereadores,  opinando  pela  "tramitação",  vindo  assinado  pelos 
vereadores: Presidente Darci Massuqueto; Relator: Marivaldo Caprini e  
Secretário: Laureci Leal, aprovado, junte-se o mesmo ao Projeto a que 
se refere.  Leitura das Indicações de nºs. 153 a 169/2013, de autoria 
de  diversos  vereadores,  aprovadas,  oficie-se  conforme  o  solicitado. 
Foram RECEBIDOS os seguintes documentos: Ofício nº. 263/2013, de 
autoria Poder Executivo, súmula:  Solicita empenho desta Casa de Leis 
para que o Projeto de Lei nº 010/2013, tramite nesta Casa até a data 
limite do dia 29 de abril de 2013. Ofício nº. 276/2013, de autoria Poder 
Executivo,  súmula:  Resposta  aos  REQUERIMENTOS  nºs  010  e 
011/2013.  Ofício  nº.  056/2013,  de  autoria  Poder  Executivo,  súmula: 
Resposta ao REQUERIMENTOS nºs 016/2013 de autoria do vereador 
Laureci  Leal,  solicitando  informações  sobre  a  desativação  da  Escola 
Francisco Freitas. CONVITE, de autoria senhor Abner, súmula: Reunião 
tendo como objetivo fundar o Grupo de Escoteiros de Laranjeiras do Sul, 
dia 20/04/2013, às 19:00. CONVITE, de autoria senhor Charles Gbeke, 
súmula:  Dia  20/04/2013,  às  16:00  no  Iguaçú  Tenis  Clube,  com  a 
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presença do Secretário de Estado de Esporte Evandro Rogério Roman, 
Tetra  Campeão  Mundial  Márcio  Santos,  Deputado  Nereu  Moura, 
Prefeita  Sirlene  Svartz.  Ofício  nº.  0705/2013,  de  autoria:  Deputado 
Nereu  Moura,  súmula:  Resposta  a  solicitação  dos  vereadores  Júnior 
Gurtat e Darci Massuqueto, os quais solicitam a instalação de semáforos 
nas  ruas  do  município,  arquive-se  os  mesmos  ficando  cópia  a 
disposição  dos  interessados.  Foram  EXPEDIDOS os  seguintes 
documentos: Ofício nº. 086/2013, de autoria: Poder Legislativo, súmula: 
Enviado Dr. Paulo Perez solicitando que informe a este Poder sobre o 
funcionamento  da  UTI  -  Unidade  de  Terapia  Intensiva.  Ofício  nº. 
087/2013,  de  autoria:  Poder  Legislativo,  súmula: Envia ao  Poder 
Executivo  Municipal  para  conhecimento  e  tomada  das  providências 
cabíveis, devidamente aprovadas por este Poder as INDICAÇÕES NºS 
138 A 150/2013 de autoria de diversos vereadores. Ofício nº. 088/2013, 
de  autoria:  Poder  Legislativo,  súmula: Envia ao  Poder  Executivo 
Municipal  para  conhecimento  e  tomada  das  providências  cabíveis, 
devidamente aprovado por este Poder o REQUERIMENTO Nº 021/2013 
de autoria  do vereador  Everson Mesquita e  Júnior  Gurtat.  Ofício nº. 
089/2013,  de  autoria:  Poder  Legislativo,  súmula: Envia ao  Poder 
Executivo  Municipal  que foram indicados para representar  esta  Casa 
Legislativa na COMISSÃO TÉCNICA do PILAR - Parque Industrial de 
Laranjeiras do Sul, os vereadores Titular: Carlos A. Magrão, Suplente: 
Daniel  Giacobo.  Ofício  nº.  090/2013,  de  autoria:  Poder  Legislativo, 
súmula: Envia ao Poder Executivo Municipal que foram indicados para 
representar esta Casa Legislativa no CONSELHO DE CURADORES DA 
FAMESUL, os vereadores Titular: Elton Ruths, suplente: Júnior Gurtat. 
Ofício  nº.  091/2013,  de  autoria:  Poder  Legislativo,  súmula: Envia ao 
Presidente  da  Capela  São  Francisco  Sr.  Alceu  da  Cruz  Moraes, 
solicitando as Dependências do Pavilhão da Capela São Francisco, para 
a data do dia 15 de abril, das 16:00 às 23:00 horas, tendo como objetivo 
a realização da 1ª  Sessão Itinerante de 2013,  da Câmara Municipal, 
concedendo ao mesmo espaço para uso da palavra durante a sessão. 
Ofício nº. 092/2013, de autoria: comissão de finanças, súmula: Enviado 
à Prefeita Municipal solicitando informações sobre o  Projeto de Lei nº 
010/2013,  que  "Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  contratar 
financiamento  com  a  CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL,  arquive-se, 
ficando cópia  a  disposição dos  interessados.  Constatando a  senhora 
presidenta  não  haver  nada  mais  a  se  tratar  na  hora  do  pequeno 
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expediente,  passou-se  às  matérias  do  GRANDE  EXPEDIENTE: 
Convidado pela  senhora presidente vereadora Ivone Portela,  para se 
fazer presente e usar da palavra na sessão o Sr. Alceu da Cruz Moraes, 
tendo sido representado pelo senhor Plácido Damiani, oportunidade em 
que  representando  os  presentes  em  especial  os  moradores  da 
comunidade  do  bairro  São  Francisco,  agradeceu  o  convite, 
parabenizando os senhores vereadores por voltarem a realizar sessões 
itinerantes, pois, os vereadores estreitam o relacionamento dos poderes 
com  a  população.  Na  sequencia  Plácido  solicitou  dos  senhores 
vereadores e aproveitando a presença da senhora Prefeita empenho na 
realização de inúmeras melhorias e tomadas de providências,  sendo: 
Melhorias nas Ruas, em especial a Avenida Santos Dumont e Rua XV; 
Ampliação da Rede de Esgoto; Melhor utilização do Parque Aquático, 
em especial das quadras esportivas com a colocação de areia e uso 
para  escolinhas;  Disponibilizar  1  (um)  Professor  de  Educação  Física 
para  atendimento  aos  Idosos  junto  a  Academia;  Escola  Francisco 
Freitas,  desativada,  hoje  utilizada pela  UFFS -  Universidade Federal, 
podendo vir a ser utilizada como Creche e/ou retornar a ser utilizada 
como escola. Convidado para fazer uso da palavra o Sr. Vilmar Alves 
Carneiro -Presidente da Associação, referendado pelo vereador Everson 
Mesquita, o qual agradeceu o convite e em nome da população reforçou 
os pedidos feitos pelo senhor  Plácido,  pedidos estes que contribuem 
para  o  desenvolvimento  do  bairro  São  Francisco  e  adjacentes.  Em 
seguida fez uso da palavra a Senhora SIRLENE SVARTZ, digníssima 
Prefeita  do  Município,  que  em  seu  pronunciamento,  inicialmente 
agradeceu a presidente vereadora Ivone Portela e demais vereadores 
pelo convite para participar desta que é a primeira sessão itinerante de 
2013, no pavilhão da Capela São Francisco, cumprimentou a todos os 
senhores  vereadores,  servidores  públicos,  imprensa  e  em especial  a 
população presente.  A  prefeita  aproveitou  para  dizer  que  está  muito 
satisfeita  com o  posicionamento  da  Câmara  Municipal  com o  Poder 
Executivo, apoiando o que está correto e indicando o caminho quando 
persistir alguma dúvida, sugerindo e cobrando as melhorias que vem da 
população  que  nos  elegeu.  Finalizou  clamando  dos  senhores 
vereadores pela aprovação do Projeto de Lei nº 010/2013 que trata do 
financiamento  para  a  construção  de  asfalto  e  demais  melhorias  nas 
Ruas do quadro urbano, denominado de Projeto Tapete Preto, pois a 
população cobra diariamente estas melhorias, além de ser um Projeto 
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que vem dar uma condição melhor de trafegabilidade, tendo em vista 
que  Laranjeiras  é  uma cidade Pólo  Regional,  com a  implantação de 
diversas  instituições  públicas,  como  é  o  caso  da  UFFS  e  Escola 
Técnica, transformando o município também em referência na área de 
educação. Em tempo o vereador Silmar Camargo - lider do governo na 
câmara,  solicitou da senhora Presidente vereadora Ivone Portela que 
colocasse em deliberação do plenário a tramitação do Projeto de Lei nº 
010/2013 que trata da operação de crédito de 17 milhões, o que foi feito 
pela  senhora  presidente,  tendo  sido  aprovado  por  unanimidade  do 
plenário que o Projeto fosse votado em primeira discussão e votação na 
presente sessão.  Nada mais havendo a se tratar  na hora do grande 
expediente  e  de  conformidade  com  o  que  prevê  o  artigo  130  do 
regimento interno deste Poder passou-se aos trabalhos da ORDEM DO 
DIA,  matérias  de  SEGUNDA E ÚLTIMA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
Nada havendo a se tratar em segunda e última discussão e votação, 
passou-se  às  matérias  de  PRIMEIRA  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO: 
Colocado em discussão o  Projeto  de  Lei  nº  010/2013 de  autoria  do 
Poder  Executivo  Municipal,  cuja  súmula:  Autoriza  o  Poder  Executivo 
Municipal  a  contratar  financiamento  com  a  CAIXA  EXONÔMICA 
FEDERAL a oferecer garantias, na importância de R$ 17.599.462,78, o 
qual após amplamente apreciado e debatido pelo plenário foi o mesmo 
colocado em votação nominal conforme prevê o artigo 154 do regimento 
interno da câmara, tendo sido do ele "APROVADO" na sua íntegra e por 
unanimidade do plenário,  voltando em segunda e última discussão e 
votação na próxima sessão.  Não havendo nada mais a se tratar  em 
trabalhos  da  ordem  do  dia,  passou  às  CONSIDERAÇÕES  FINAIS, 
usando  da  palavra  em  nome  dos  senhores  vereadores  o  vereador 
Everson Mesquita, o qual agradeceu pela presença e receptividade dos 
moradores  do  bairro  São  Francisco,  e  aproveitando  a  presença  da 
Prefeita  em  nome  da  população  fez  inúmeras  reivindicações  de 
melhorias do bairro São Francisco, sendo: Melhorias nas Ruas do bairro 
em especial a rua XV e Av. Santos Dumont; Melhorias e ampliação da 
Rede de Esgoto; Melhorias no Parque Aquático, com a colocação de 
areia nas quadras esportivas; Colocar a disposição da Academia ao Ar 
Livre  de  um  Professor  de  Educação  Física;  Providências  no 
aproveitamento da Escola Francisco Freitas, hoje utilizada pela UFFS, 
sugerindo que a mesma possa ser utilizada como Creche. A senhora 
Presidente usou da palavra para em nome do Plácido e do Vilmar Alves 
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Carneiro  "fuscão"  agradecer  aos  moradores  do  bairro  São Francisco 
pela presença e pela receptividade nesta 1ª sessão itinerante de 2013, 
colocando  esta  Casa  de  Leis  a  disposição  de  todos  para  que  as 
reivindicações se tornem realidade. Finalizou agradecendo a presença 
na sessão de todos os senhores vereadores, da Prefeita Sirlene Svartz 
que atendeu o convite para se fazer presente, presença dos senhores 
secretários  municipais,  membros  da  imprensa,  demais  presentes, 
agradeceu  ao  senhor  Edivaldo  Rodrigues  e  sua  esposa  Nivete 
responsáveis pelo som e gravação desta Sessão.  Por  fim a senhora 
presidente agradeceu aos servidores desta Casa "Gilmar Zocche, Dr. 
Edenilson,  Everaldo  Scheins,  Marcos  Kapasi,  Jaime  Xavier,  Eloir 
Zanotelli  e  Nildo Gavlik  pela organização da 1ª  Sessão Itinerante de 
2013.  Nada mais havendo a se tratar  a  senhora Presidenta deu por 
encerrada  a  presente  sessão,  marcando  a  próxima  sessão  ordinária 
sendo para a próxima segunda feira dia 22 de abril nas dependências da 
Câmara Municipal, a partir das 19:00 horas. Nada mais para constar eu 
Gilmar  Zocche,  lavrei  a  presente  Ata,  a  qual  vai  assinada  pelos 
Senhores Vereadores presentes.

Presidente: Ivone Portela                                                                        
Vice-Presidente: Aldemar Becker da Silva                                                 
1º Secretário: Alexandre Gurtat Júnior                                                  
2º Secretário: Everson Mesquita                                                              
Vereadores: Carlos Alberto Machado                                                  

Daniel Giacobo                                                                     
Darci Massuqueto                                                              
Elton Vicente Ruths                                                           
Laureci Coradace Leal                                                     
Lenoir Antonio Marin                                                       
Marivaldo Luiz Caprini                                                     
Silmar Aparecido Camargo                                           
Silvano Pereira Filho                                                        
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