
ATA  N.º  005/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 001/2013

DIA 18/02/2013
Aos  dezoito  dias  do  mês  de  fevereiro  do  ano  de  dois  mil  e  treze 
(18/02/2013), nas dependências da Câmara Municipal de Laranjeiras do 
Sul,  Estado  do  Paraná,  sito  no  Palácio  do  Território  do  Iguaçu,  às 
dezenove horas, sob a Presidência da vereador - IVONE PORTELA,  
reuniram-se  os  senhores  vereadores  para  a  realização  da  presente 
sessão.  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. Em 
seguida  foi  rezado  a  oração  universal  do  Pai  Nosso  iniciado  pelo 
vereador Elton Ruths. Registre-se a presença dos senhores vereadores: 
Presidenta  - IVONE PORTELA; Vice Presidente – ALDEMAR BECKER 
DA  SILVA;  Primeiro  Secretário  –  ALEXANDRE  GURTAT  JÚNIOR; 
Segundo Secretário – EVERSON MESQUITA e demais vereadores do 
plenário: CARLOS  ALBERTO  MACHADO;  DANIEL  GIACOBO; 
DARCI  MASSUQUETO;  ELTON  VICENTE  RUTHS;  LAURECI 
CORADACE  LEAL;  LENOIR  ANTONIO  MARIN;  MARIVALDO  LUIZ 
CAPRINI;  SILMAR  CAMARGO  E  SILVANO  PEREIRA  FILHO.  Ato 
contínuo a senhora presidente solicitou do vereador Júnior Gurtat, titular 
da  primeira  secretaria,  que  anuncie  as  matérias  constantes  do 
PEQUENO EXPEDIENTE: Apreciação da  ATA da Sessão Solene de 
Abertura dos Trabalhos Legislativos de 2013,  do dia 04/02/2013  e 
ATA  da  Sessão  Extraordinária  nº  001/2013, do  dia  05/02/2013, 
aprovadas,  publique-se  e  arquive-se.  Foi  lido  o  seguinte  expediente 
recebido:  Entrada  do  Projeto  de  Lei  nº.  001/2013,  autoria:  Poder 
Executivo Municipal, cuja súmula: Autoriza o Município de Laranjeiras do 
Sul-PR.  a  participar  do  Consórcio  Municipal  da  Cantuquiriguaçú, 
constituído pelos municípios de Espigão Alto do Iguaçú, Foz do Jordão, 
Nova Laranjeiras, Porto Barreiro, Rio Bonito do Iguaçú e Virmond. Altera 
a Lei Municipal 045/2009 - PPA - Plano Plurianual e Lei Municipal nº 
071/2012 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e Autoriza a Abertura 
de Crédito Adicional Especial ao Orçamento Programa de 2013, no valor 
de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e dá outras providências, baixe-se o 
mesmo as comissões de: Constituição e Justiça; Finanças e Orçamento; 
e Obras e Serviços Públicos.  Entrada do Ofício nº. 074/2013, autoria: 
Poder Executivo Municipal, cuja súmula: Solicita que o Projeto de Lei nº 
001/2013 acima citado seja aprovado mediante a assinatura de "AD - 
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REFERENDUM" por  parte  dos  Senhores  Vereadores,  garantindo  o 
ingresso  do  Município  no  prazo  mais  curto  possível  e  usufruir  do 
atendimento,  principalmente  no  trabalho  de  máquinas  tão  necessário 
nesta safra agrícola que começa, bem como o ano letivo de 2013, volta 
em  deliberação  na  hora  do  grande  expediente  na  presente  sessão. 
Entrada  do  Projeto  de  Lei  nº.  002/2013,  autoria:  Poder  Executivo 
Municipal, cuja súmula: Autoriza o Município de Laranjeiras do Sul-PR. a 
firmar TERMO DE CONVÊNIO com o SOS - Serviço de Obras Sociais 
na importância de 5% sobre os valores que são repassados pelo Fundo 
Nacional  de  Assistência  Social  -  FNAS  à  Secretaria  Municipal  de 
Assistência  Social  e  dá  outras  providências,  baixe-se  o  mesmo  as 
comissões  de:  Constituição  e  Justiça;  Finanças  e  Orçamento;  e 
Educação, Saúde e Assistência Social.  Entrada do Projeto de Lei nº. 
003/2013, autoria: Poder Executivo Municipal, cuja súmula: Autoriza o 
Município de Laranjeiras do Sul-PR. a firmar TERMO DE CONVÊNIO 
com a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e dá 
outras providências, baixe-se o mesmo as comissões de: Constituição e 
Justiça; Finanças Orçamento e Educação, Saúde e Assistência Social. 
Entrada  do  Projeto  de  Lei  nº.  004/2013,  autoria:  Poder  Executivo 
Municipal, cuja súmula: Altera a Lei Municipal 045/2009 - PPA - Plano 
Plurianual  e  Lei  Municipal  nº  071/2012  -  LDO  -  Lei  de  Diretrizes 
Orçamentárias  e  LOA  -  Lei  Orçamentária  Anual  para  o  exercício 
financeiro de 2013 e Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Especial 
ao  Orçamento  Programa  de  2013  na  importância  de  R$  215.000,00 
(duzentos e quinze mil  reais),  em 6 (seis)  parcelas de R$ 43.000,00 
(quarenta  e  trez  mil  reais)  a  contar  do  mês  de  fevereiro  de  2013, 
correspondente  ao  primeiro  semestre  letivo  do  corrente  ano,  o  que 
configura o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor a ser gasto 
com  o  pagamento  do  transporte  dos  universitários  associados  às 
Faculdades de Cascavel  e  Guarapuava e  firmar  CONVÊNIO COM A 
UAD -  ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIOS ASSOCIADOS DO DINÃO, 
de Laranjeiras do Sul-Pr., tendo como objetivo a Ação de Criação do 
TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, baixe-se o mesmo as comissões 
de: Constituição e Justiça; Finanças Orçamento; e Educação, Saúde e 
Assistência Social.  Entrada do Projeto de Lei nº.  005/2013,  autoria: 
Poder  Executivo  Municipal,  cuja  súmula:  Autoriza  o  Poder  Executivo 
Municipal a alterar o número de vagas para os Cargos de Provimento 
Efetivo  constante  do  Anexo  II  da  Lei  Municipal  nº  014/2012  de 
03/04/2012 e Anexo III  da Lei  Municipal  nº  008/2012 de 22/03/2012. 
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Propondo que o Cargo de Auxiliar de Manutenção passa de 50 para 70 
Vagas; enquanto que o Cargo de Técnico em Enfermagem passa de 04 
para  10  Vagas,  baixe-se  o  mesmo as  comissões  de:  Constituição  e 
Justiça;  Finanças  e  Orçamento;  e  Educação,  Saúde  e  Assistência 
Social.  Entrada  do  Ofício  nº.  083/2013,  autoria:  Poder  Executivo 
Municipal,  cuja  súmula:  Como  os  Projetos  para  os  quais  estamos 
pedindo a necessária autorização prevêem desembolso no corrente mês 
de  fevereiro,  tomamos  a  liberdade  de  solicitar  que  a  Senhora 
Presidente,  conforme  o  artigo  65,  Inciso  XXI  da  Lei  Orgânica  do 
Município,  convoque  os  Senhores  Vereadores  para  decidir  sobre  os 
Projetos nºs 002/003/004 e 005/2013 em "Sessões Extraordinárias", 
volta em deliberação na hora do grande expediente na presente sessão. 
Entrada do Requerimento nº. 001/2013, autoria: vereador Junior Gurtat 
e  demais  vereadores,  cuja  súmula:  Requer  do  Poder  Executivo 
Municipal o que segue: - Relação dos servidores nomeados informando 
a Lotação e Simbologia salarial de cada servidor; - Nominar se existe 
servidores cedidos a alguma entidade e, de quem é o ônus do município 
ou  a  entidade  beneficiada,  volta  em deliberação  na  hora  do  grande 
expediente  na  presente  sessão.  Entrada  do  Requerimento  nº. 
002/2013,  autoria:  vereador  Junior  Gurtat  e  demais  vereadores,  cuja 
súmula: Requer conforme prevê o artigo 29 da Lei Orgânica Municipal a 
"CONVOCAÇÃO"  do  Secretário  Municipal  de  Finanças  para  que  o 
mesmo se faça presente em uma das Sessões desta Casa tendo como 
objetivo  explanar  aos  nobres  Edis  e  a  população,  sobre  a  "dívida 
herdada  pela  atual  administração",  do  tipo  valores,  fornecedores, 
dívida a curto e longo prazo, volta em deliberação na hora do grande 
expediente  na  presente  sessão.  Entrada  do  Requerimento  nº. 
003/2013, autoria: vereador Aldemar Becker e demais vereadores, cuja 
súmula: Requer seja "CONVIDADO" o Secretário Municipal de Obras e 
Urbanismo para que o mesmo se faça presente em uma das Sessões 
desta  Casa  tendo  como  objetivo  explanar  aos  nobres  Edis  e  a 
população,  sobre  a  possibilidade  de  melhorias  no  fluxo  e 
estacionamento de veículos nas ruas centrais de nossa cidade, volta em 
deliberação na hora do grande expediente na presente sessão. Leitura 
das  Indicações  de  nºs.  001  a  014/2013,  de  autoria  de  diversos 
vereadores,  aprovadas,  oficie-se  conforme  o  solicitado.  Foram 
RECEBIDOS os seguintes documentos: Ofício nº. 016/2013, de autoria 
do  Poder  Executivo:  súmula: A  Prefeita  Municipal  CONVOCA os 
Membros da Comissão de Educação,  Saúde e Assistência  Social  do 
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Poder  Legislativo  e  todos  os  interessados  para  uma  AUDIÊNCIA 
PÚBLICA que realizar-se-á nas dependências da Câmara Municipal, no 
dia  22  de  fevereiro  de  2013 com início  as  09:00  horas,  do  Terceiro 
Quadrimestre  de  2012  (setembro/dezembro)  do  FUNDO MUNICIPAL 
DE  SAÚDE.  Ofício  nº.  017/2013,  de  autoria  do  Poder  Executivo: 
súmula: A Prefeita Municipal  CONVOCA os Membros da Comissão de 
Finanças e  Orçamento do Poder  Legislativo e  todos os interessados 
para uma AUDIÊNCIA PÚBLICA que realizar-se-á nas dependências da 
Câmara Municipal, no dia 22 de fevereiro de 2013 com início as 10:00 
horas,  para  apresentação  das  METAS  FISCAIS do  Terceiro 
Quadrimestre  de  2012  (setembro/dezembro)  e  apresentação  do 
Relatório  de  Gestão  dos  Direitos  da  Criança  e  da  Adolescência  do 
mesmo período. Ofício nº. 03/2013, de autoria: Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais: súmula: Solicita que este Poder interceda junto ao 
Poder Executivo Municipal,  no sentido de que seja doado ao referido 
Sindicato, o imóvel urbano localizado na Rua XV de Novembro, esquina 
com  a  Avenida  José  Campigotto,  com  a  estrutura  já  existente  e  a 
viabilização  da  reforma  da  mesma,  para  a  importante  e  definitiva 
construção da Sede do Escritório do Sindicato. Ofício nº. 2757/2013, de 
autoria:  Ministério  da  Saúde:  súmula: Informa  sobre  a  liberação  de 
recursos financeiros na importância de R$ 6.501,00, ao Fundo Municipal 
de  Saúde  para  pagamento  de  TETO  MUNICIPAL  REDE  SAÚDE 
MENTAL COMPETÊNCIA 01/2013.  Ofício  nº.  2758/2013,  de autoria: 
Ministério  da  Saúde:  súmula: Informa sobre  a  liberação  de  recursos 
financeiros  na  importância  de  R$  59.100,42,  ao  Fundo  Municipal  de 
Saúde para pagamento de PAB FIXO COMPETÊNCIA 01/2013. Ofício 
nº. 6810/2013, de autoria: Ministério da Saúde: súmula: Informa sobre a 
liberação de recursos financeiros na importância de R$ 21.804,00, ao 
Fundo Municipal de Saúde para pagamento de TETO MUNICIPAL DA 
MEDIA  E  ALTA  COMPLESIDADE  AMBULATORIAL  E  HOSPITALAR 
COMPETÊNCIA 01/2013. Ofício nº. 4165/2013, de autoria: Ministério da 
Saúde:  súmula: Informa  sobre  a  celebração  de  Contrato  e  Repasse 
772965/2012,  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento, 
totalizando o valor do investimento em R$ 105.000,00 (cento e cinco mil 
reais)  que  tem  por  finalidade  Aquisição  de  resfriadores  de  Leite  a 
Granel.  Ofício  nº.  045/2013,  de  autoria:  Ministério  da  Ciência  e 
Técnologia:  súmula: Informa  sobre  a  Prorrogação  do  Convênio  nº 
01.00173.00/2010,  no  montante  de  R$  205.950,00,  até  a  data  de 
14/11/2013,  arquive-se  os  mesmos,  ficando  cópia  a  disposição  dos 
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interessados.  Constatando o senhor presidente não haver nada mais a 
se tratar  na hora do pequeno expediente,  passou-se às matérias  do 
GRANDE EXPEDIENTE: Deliberado sobre Ofício nº. 074/2013, autoria: 
Poder Executivo Municipal, cuja súmula: Solicita que o Projeto de Lei nº 
001/2013 acima citado seja aprovado mediante a assinatura de "AD - 
REFERENDUM" por  parte  dos  Senhores  Vereadores,  garantindo  o 
ingresso  do  Município  no  prazo  mais  curto  possível  e  usufruir  do 
atendimento,  principalmente  no  trabalho  de  máquinas  tão  necessário 
nesta safra agrícola que começa, bem como o ano letivo de 2013, fica a 
critério de cada vereador a assinatura do mesmo.  Ofício nº. 083/2013, 
autoria: Poder Executivo Municipal, cuja súmula: Como os Projetos para 
os  quais  estamos  pedindo  a  necessária  autorização  prevêem 
desembolso  no  corrente  mês  de  fevereiro,  tomamos  a  liberdade  de 
solicitar que a Senhora Presidente, conforme o artigo 65, Inciso XXI da 
Lei  Orgânica  do  Município,  convoque  os  Senhores  Vereadores  para 
decidir  sobre  os  Projetos  nºs  002/003/004 e  005/2013 em "Sessões 
Extraordinárias",  a  senhora  presidente  solicitou  dos  vereadores 
membros da comissões permanentes que se os mesmos emitirem os 
pareceres  até  a  próxima  sexta-feira  dia  22,  se  necessário  for  serão 
convocadas sessões extraordinárias conforme solicitado pela Prefeita. 
Requerimento nº. 001/2013, autoria: vereador Junior Gurtat e demais 
vereadores, cuja súmula:  Requer do Poder Executivo Municipal o que 
segue:  -  Relação  dos  servidores  nomeados  informando  a  Lotação  e 
Simbologia  salarial  de  cada servidor;  -  Nominar  se  existe  servidores 
cedidos a alguma entidade e,  de quem é o ônus do município  ou a 
entidade  beneficiada,  após  amplo  debate  foi  o  mesmo  colocado  em 
votação nominal,  tendo sido o mesmo aprovado por  unanimidade do 
plenário. Requerimento nº. 002/2013, autoria: vereador Junior Gurtat e 
demais vereadores, cuja súmula: Requer conforme prevê o artigo 29 da 
Lei Orgânica Municipal a "CONVOCAÇÃO" do Secretário Municipal de 
Finanças para que o mesmo se faça presente em uma das Sessões 
desta  Casa  tendo  como  objetivo  explanar  aos  nobres  Edis  e  a 
população, sobre a "dívida herdada pela atual administração", do tipo 
valores, fornecedores, dívida a curto e longo prazo, após amplo debate 
foi  o  mesmo  colocado  em  votação  nominal,  tendo  sido  o  mesmo 
aprovado por  unanimidade do  plenário.  Requerimento  nº.  003/2013, 
autoria:  vereador Aldemar Becker e demais vereadores,  cuja  súmula: 
Requer  seja  "CONVIDADO"  o  Secretário  Municipal  de  Obras  e 
Urbanismo para que o mesmo se faça presente em uma das Sessões 
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desta  Casa  tendo  como  objetivo  explanar  aos  nobres  Edis  e  a 
população,  sobre  a  possibilidade  de  melhorias  no  fluxo  e 
estacionamento de veículos nas ruas centrais de nossa cidade, após 
amplo debate foi o mesmo colocado em votação nominal, tendo sido o 
mesmo aprovado por unanimidade do plenário. 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:  Constatando o senhor  presidente  não haver  matérias  de 
segunda  e  última  discussão  e  votação,  passou  às  matérias  de 
PRIMEIRA  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO: Constatando  o  senhor 
presidente não haver nada a se tratar em primeira discussão e votação 
e  de  acordo  com  o  artigo  131  do  regimento  interno,  passou  às 
CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  fazendo  uso  da  palavra  diversos 
vereadores,  os  quais  teceram  comentários  sobre  assuntos  diversos. 
Nada mais havendo a se tratar o senhor Presidente deu por encerrada a 
presente sessão, marcando a próxima sessão ordinária para a segunda 
feira dia 25, neste mesmo local e horário de costume.  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 Camargo                                                                 
Silvano Pereira Filho                                                        
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