
ATA  N.º  014/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 007/2013

DIA 1º/04/2013
No primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e treze (1º/04/2013),  
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 vereadora - 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. 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 Ordinária nº 006/2013, do dia 25/03/2013, ATA da Sessão 
Extraordinária nº 003/2013, do dia 26/03/2013, 19:00 horas;   ATA da 
Sessão Extraordinária nº 004/2013, do dia 26/03/2013, 20:00 horas; 
não  havendo  ressalvas  ficam  as  mesmas  aprovadas,  publique-se  e 
arquive-se. Foi lido o seguinte expediente recebido: Requerimento nº. 
017/2013,  autoria:  vereador  Aldemar  Becker,  cuja  súmula:  requer 
informações sobre as obras de calçamento do loteamento São Jorge do 
bairro  Vila  Industrial.  Requerimento  nº.  018/2013,  autoria:  vereador 
Everson Mesquita, cuja súmula: requer informações sobre a utilização 
do  Cine  Teatro  Iguassú, volta  em  deliberação  na  hora  do  grande 
expediente na presente sessão.  Requerimento nº. 019/2013,  autoria: 
vereador Everson Mesquita, cuja súmula: requer informações sobre a 
obra  do  Centro  de  Juventude  Aurélio  Romancini  Neto, volta  em 
deliberação  na  hora  do  grande  expediente  na  presente  sessão. 
Requerimento nº. 020/2013, autoria: vereador Everson Mesquita, cuja 
súmula:  requer  informações  sobre  as  obras  do  Centro  Regional  de 
Eventos- CREVEM, volta em deliberação na hora do grande expediente 
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na presente sessão.  Leitura das Indicações de nºs. 131 a 137/2013, 
de  autoria  de  diversos  vereadores,  aprovadas,  oficie-se  conforme  o 
solicitado.  Foram  RECEBIDOS os  seguintes  documentos:  Ofício  nº. 
019/2013,  de  autoria  do  Poder  Executivo,  súmula:Encaminha  os 
documentos  relativos  à  Prestação  de  Contas  Municipais,  referente  o 
exercício financeiro de 2012.  Ofício nº. 005 e 006/2013, de autoria da 
Secretaria Municipal de Finanças, súmula: Informa sobre a liberação de 
recursos por parte do Governo Federal ao Município de Laranjeiras do 
Sul.  Ofício nº. 068/2013, de autoria da Secretaria Municipal de Saúde, 
súmula: Confirma a presença nesta Casa do servidor Fabiano Popia no 
dia  08  de  abril  para  apresentação  dos  Programas  de  Controle  de 
Endemias,  arquive-se  os  referidos  ofícios  recebidos,  ficando  cópia  a 
disposição dos interessados. Convite, de autoria da Unicentro, súmula: 
Convite  para  participar  do  II  Fórum  de  Debates  sobre  o  Hospital 
Regional  em  Guarapuava,  que  será  realizado  em  Guarapuava  no 
Campus  Santa  Cruz,  dia  03  de  abril,  às  19:00,  após  deliberação 
confirmaram a presenças os vereadores senhores Darci  Massuqueto, 
Aldemar  Becker,  Júnior  Gurtat,  Marivaldo  Caprini,  Silvano  Pereira  e 
Laureci Leal.  Foram EXPEDIDOS os seguintes documentos:  Ofício nº. 
066/2013, de autoria: Vereadores Massuqueto, Gurtat e Becker, súmula: 
Protocolado junto ao Deputado Nereu Moura solicitando do mesmo que 
interceda  junto  ao  Governo  Estadual  a  "IMPLANTAÇÃO  DE  5 
SEMÁFAROS", no  Município  de  Laranjeiras  do  Sul  -  Pr.  Ofício  nº. 
067/2013,  de  autoria:  Poder  Legislativo,  súmula: Envia ao  Poder 
Executivo  Municipal  para  conhecimento  e  tomada  das  providências 
cabíveis, devidamente aprovados por este Poder os REQUERIMENTOS 
Nºs  011  a  013/2013  de  autoria  de  diversos  vereadores.  Ofício  nº. 
068/2013,  de  autoria:  Poder  Legislativo,  súmula: CONVIDA o 
responsável  pela  Vigilância  Sanitária,  neste  caso,  o  servidor  senhor 
Fabiano Popia, a se fazer presente em uma das Sessões desta Casa, 
tendo como objetivo explanar aos nobres Edis e a população, sobre os 
"Programas de Controle de Endemias" desenvolvidos pelo município. 
Ofício  nº.  069/2013,  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 100 a 115/2013 de autoria de diversos vereadores. 
Ofício nº. 070/2013, de autoria: vereador Júnior Gurtat e Ivone Portela, 
súmula: Enviado à Juíza Criminal  sugerindo e/ou solicitar  a liberação 
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e/ou doação de VEÍCULOS, que se encontram a disposição da Justiça 
no  Pátio  da  Delegacia  de  Polícia  em Laranjeiras  do  Sul.  Ofício  nº. 
071/2013,  de autoria: vereador Júnior Gurtat e Ivone Portela, súmula: 
Envia ao Poder Executivo Municipal para conhecimento e tomada das 
providências  cabíveis,  devidamente  aprovados  por  este  Poder  os 
REQUERIMENTOS  Nºs  014  a  016/2013  de  autoria  de  diversos 
vereadores. Ofício nº. 072/2013, 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 116 a 130/2013 de autoria de diversos vereadores. 
Ofício  nº.  073/2013,  de  autoria:  Poder  Legislativo,  súmula:  Envia ao 
Poder  Executivo  Municipal  para  conhecimento  e  tomada  das 
providências  cabíveis,  devidamente  aprovados  por  este  Poder  os 
PROJETOS DE LEI Nºs 006, 007 e 008/2013 de autoria de diversos 
vereadores. Ofício nº. 074/2013, de autoria: Poder Legislativo, súmula: 
Informa ao Poder Executivo os membros do CONSELHO GESTOR DO 
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, sendo Titular Laureci Coradace 
Leal-PT  e  Alexandre  Gurtat  Júnior  -PMDB.  Ofício  nº.  075/2013,  de 
autoria:Vereador  Júnior  Gurtat  e  Ivone  Portela,  súmula:  enviado  ao 
Delegado Dr. Adriano sugerindo e/ou solicitar a liberação e/ou doação 
de  VEÍCULOS, que se encontram a disposição da Justiça no Pátio da 
Delegacia  de Polícia em Laranjeiras  do Sul.  Ofício  nº.  076/2013,  de 
autoria: Poder Legislativo, súmula: Envia ao Poder Executivo Municipal 
para conhecimento e tomada das providências cabíveis,  devidamente 
aprovado por este Poder o PROJETO DE LEI Nº 009/2013 de autoria de 
diversos vereadores, arquive-se os referidos ofícios recebidos, ficando 
cópia a disposição dos interessados. Constatando a senhora presidenta 
não  haver  nada  mais  a  se  tratar  na  hora  do  pequeno  expediente, 
passou-se às matérias do GRANDE EXPEDIENTE: Fez uso da palavra 
o  Secretário  Municipal  de  Urbanismo  senhor  HUNERI  PIOVESAN, 
referendado pelo vereador Líder do Governo Silmar Camargo. Assunto: 
Atendendo CONVITE feito pelo vereador Aldemar Becker e aprovado 
por  esta  Casa  para  falar  sobre  assuntos  relacionados ao  Trânsito  e 
demais  assuntos  relacionados  à  Secretaria.  O  secretário  após  tecer 
diversos  comentários  atendeu  a  questionamentos  e  sugestões  dos 
senhores  vereadores.  Foi  deliberado  as  seguintes  proposições: 
Requerimento  nº.  017/2013,  autoria:  vereador  Aldemar  Becker,  cuja 
súmula:  requer  informações  sobre  as  obras  de  calçamento  do 
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loteamento  São  Jorge  do  bairro  Vila  Industrial.  Requerimento  nº. 
018/2013,  autoria:  vereador  Everson  Mesquita,  cuja  súmula:  requer 
informações  sobre  a  utilização  do  Cine  Teatro  Iguassú, volta  em 
deliberação  na  hora  do  grande  expediente  na  presente  sessão. 
Requerimento nº. 019/2013, autoria: vereador Everson Mesquita, cuja 
súmula:  requer  informações  sobre  a  obra  do  Centro  de  Juventude 
Aurélio  Romancini  Neto, volta  em  deliberação  na  hora  do  grande 
expediente na presente sessão.  Requerimento nº. 020/2013,  autoria: 
vereador Everson Mesquita, cuja súmula: requer informações sobre as 
obras  do  Centro  Regional  de  Eventos-  CREVEM,  após  ter  sido  os 
mesmos  colocados  em  votação  foram  os  mesmos  "aprovados"  por 
unanimidade do plenário, oficie-se conforme requer. 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: Projeto de Lei nº. 008/2013, autoria: Poder 
Executivo,  cuja  súmula:  Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a 
contratar professores através de Processo Seletivo Simplificado - PSS, 
para o provimento temporário e emergencial de vagas na Rede Pública 
Municipal de Ensino, e dá outras providências, o qual após amplamente 
apreciado e debatido pelo plenário foi o mesmo colocado em votação 
nominal conforme prevê a legislação vigente em especial o artigo 154 do 
regimento  interno,  tendo  sido  ele  "aprovado"  na  sua  íntegra  e  por 
unanimidade do plenário, faça-se a Lei.  Projeto de Lei nº. 002/2013, 
autoria: vereador Darci Massuqueto, cuja súmula: Declara e Reconhece 
como Entidade de Utilidade Pública Municipal a ASSOCIAÇÃO FUTSAL 
FEMININO DE LARANJEIRAS DO SUL-PR., o qual após amplamente 
apreciado e debatido pelo plenário foi o mesmo colocado em votação 
nominal conforme prevê a legislação vigente em especial o artigo 154 do 
regimento  interno,  tendo  sido  ele  "aprovado"  na  sua  íntegra  e  por 
unanimidade do plenário, faça-se a Lei.  Projeto de Lei nº. 003/2013, 
autoria: vereador Darci Massuqueto, cuja súmula: Declara e Reconhece 
como Entidade de Utilidade Pública Municipal a A.E.S.F. ASSOCIAÇÃO 
ESPORTIVA SÃO FRANCISCO de Laranjeiras do Sul-PR, o qual após 
amplamente apreciado e debatido pelo plenário foi o mesmo colocado 
em votação nominal conforme prevê a legislação vigente em especial o 
artigo  154  do  regimento  interno,  tendo  sido  ele  "aprovado"  na  sua 
íntegra  e  por  unanimidade  do  plenário,  faça-se  a  Lei.  Nada  mais 
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havendo a se tratar em segunda e última discussão e votação, passou-
se às matérias de  PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  não haver 
nada a se tratar, passou às CONSIDERAÇÕES FINAIS, fazendo uso da 
palavra diversos vereadores, os quais teceram comentários sobre vários 
assuntos.  A  senhora  Presidente  usou  da  palavra  falar  sobre  as 
justificativas  de  ausências  dos  senhores  vereadores,  Laureci  Leal, 
Daniel Giacobo e Everson Mesquita,  que tendo em vista ser início de 
trabalhos aceita de pronto as referidas justificativas apresentadas até 
esta  data,  que  a  partir  de  hoje  serão  elas  enviadas  para  análise  e 
deliberação do plenário, não sendo aceitas pelo plenário os vereadores 
terão desconto proporcional em seus subsídios conforme determina o 
parágrafo 2º do artigo 3º da resolução nº 06/2012, que trata sobre os 
subsídios dos senhores vereadores.  Nada mais havendo a se tratar a 
senhora Presidenta deu por encerrada a presente sessão, marcando a 
próxima sessão ordinária para a próxima segunda feira dia 08 de abril 
de 2013, neste mesmo local 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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