
ATA  N.º  008/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 003/2013

DIA 04/03/2013
Aos  quatro  dias  do  mês  de  março  do  ano  de  dois  mil  e  treze 
(04/03/2013), 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. Em 
seguida  foi  rezado  a  oração  universal  do  Pai  Nosso  iniciada  pelo 
vereador  Everson  Mesquita.  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 002/2013, do dia 25/02/2013 e ATA da Sessão 
Extraordinária nº 002/2013, do dia 26/02/2013, aprovadas, publique-se 
e  arquive-se.  Foi  lido  o  seguinte  expediente  recebido:  Entrada  do 
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, baixe-se o mesmo as comissões de: Constituição e Justiça; 
Educação, Saúde e Assistência Social.  Entrada do Projeto de Lei nº. 
003/2013, autoria: vereador Everson Mesquita, 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, baixe-se o mesmo as comissões de: Constituição e Justiça; 
Educação, Saúde e Assistência Social. Entrada do Projeto de Emenda 
a Lei Orgânica nº. 001/2013, autoria: vereador Júnior Gurtat e demais 
vereadores, cuja súmula: Altera a redação do Artigo 31 da Lei Orgânica 
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Municipal que passará a ter a seguinte redação, "Art. 31. A Mesa da 
Câmara  poderá  encaminhar  pedidos  escritos  de  informações  aos  
Secretários  Municipais  ou  ocupantes  de cargos da  mesma natureza,  
constituindo crime de responsabilidade a recusa o não atendimento no  
prazo  de  quinze dias,  bem como a prestação de informação falsa",  
baixe-se o mesmo a Comissão de Constituição e Justiça - CCJ. Leitura 
do Parecer nº. 016/2013,  autoria: comissão de constituição e justiça, 
sobre o Projeto de Lei nº 006/2013, de autoria do Poder Executivo, cuja 
súmula: Dá nova redação ao artigo 93 da Lei Municipal nº 030/2004, de 
15-07/2004  (estatuto  dos  Servidores  Públicos  Civis  do  Município  de 
Laranjeiras  do  Sul-PR)  e  dá  outras  providências.  (Art.  93 -  Será 
concedida a licença à servidora gestante, por 180 dias consecutivos,  
sem  prejuízo  da  remuneração  consoante  ao  disposto  na  legislação  
aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social). Passando de 4 para 
6 meses o direito a LICENÇA MATERNIDADE, após lido foi o mesmo 
aceito para dar entrada por unanimidade do plenário, junte-se o mesmo 
ao projeto a que se refere.  Leitura do Parecer nº. 017/2013, autoria: 
comissão de constituição e justiça, sobre o Projeto de Lei nº 001/2013, 
de  autoria  dos  vereadores  Darci  Massqueto,  Júnior  Gurtat,  Everson 
Mesquita e demais, cuja súmula: Declara e Reconhece como Entidade 
de  Utilidade  Pública  Municipal  o  UNIÃO OPERÁRIO  ESPORTIVO  E 
RECREATIVO,  após  lido  foi  o  mesmo  aceito  para  dar  entrada  por 
unanimidade do plenário e junte-se o mesmo ao projeto a que se refere. 
Entrada do Requerimento nº. 005/2013, autoria: vereador Júnior Gurtat 
e  demais  vereadores,  cuja  súmula:  Requer  desta  Casa  de  Leis  a 
Constituição de Comissão, visando a  "REVISÃO DA LEI ORGÂNICA 
MUNICIPAL, E DO REGIMENTO INTERNO desta Casa de Leis", volta 
em  deliberação  na  hora  do  grande  expediente  na  presente  sessão. 
Entrada do Requerimento nº. 006/2013, autoria: vereador Júnior Gurtat 
e  demais  vereadores,  cuja  súmula:  Requer  do  Poder  Executivo 
Municipal "Cópia do Contrato Social ou Declaração de Firma Individual 
ou  ainda,  cópia  da  última  alteração  contratual  das  Empresas  Dipol 
Postos  de  Combustíveis  Ltda;  Trilha  Diesel  Combustíveis  Ltda; 
Supermercado Cascatinha Ltda e Cópia do Edital do Pregão Presencial 
nº  001/2013;  Pregão Presencial  nº  002/2013 e Pregão Presencial  nº 
003/2013, conforme contrato publicados no Jornal Correio do Povo na 
data de 22/02/2013 Edição 1587 Pág. 1A, volta em deliberação na hora 
do grande expediente na presente sessão.  Entrada do Requerimento 
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nº. 007/2013, autoria: vereador Everson Mesquita, cuja súmula: Requer 
do Poder Executivo Municipal informações sobre o Decreto Nº 07/2013, 
de 08 de janeiro de 2013, que determinou a suspensão dos pagamentos 
aos  fornecedores  da  Prefeitura  de  Laranjeiras  do  Sul,  do  tipo:  -  Se 
continua  vigorando  o  Decreto,  já  que  o  seu  Artigo  1º  dava  como 
justificativa para a suspensão a necessidade de fazer-se o pagamento 
dos SALÁRIOS DOS SERVIDORES referente Dezembro de 2012, o que 
aconteceu ainda em 11/01/2013, três dias depois do decreto,  volta em 
deliberação na hora do grande expediente na presente sessão. Entrada 
do Requerimento nº.  008/2013,  autoria:  vereador  Everson Mesquita, 
cuja  súmula:  Requer  da  Mesa  Diretora  desta  Casa  a  realização  de 
Reuniões Itinerantes 1 por mês conforme prevê Parágrafo 2º do Artigo 
3º do regimento interno Iniciando pelo Bairro São Francisco,  volta em 
deliberação na hora do grande expediente na presente sessão.  Foram 
RECEBIDOS os seguintes documentos: Ofício nº. 053/2013, de autoria 
do poder executivo: súmula: Solicita a Indicação de 1 vereador Titular e 
1  Suplente  para  a  composição  do  Conselho  Municipal  de  Trânsito, 
Transporte  e  Mobilidade  Urbana,  antigo  Comutra  do  Município  de 
Laranjeiras do Sul, volta em deliberação na hora do grande expediente 
na presente sessão. Ofício nº. 104/2013, de autoria do poder executivo: 
súmula:  Solicita  a  Indicação  de  6  vereadores,  sendo  2  titular  e  2 
suplente   para  compor  o  Conselho  de  Administração  e  1  titular  e  1 
suplente para compor o  Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos 
servidores  Públicos  do  Município  de  Laranjeiras  do  Sul,  volta  em 
deliberação na hora do grande expediente na presente sessão.  Ofício 
nº. 104/2013, de autoria do poder executivo: súmula: Indica o vereador 
SILMAR  APARECIDO  CAMARGO  como  LÍDER  DO  GOVERNO 
MUNICIPA  junto  a  esta  Casa  de  Leis,  arquive-se.  Ofício  nº. 
00782/2013,  de  autoria  do  ministério  da  educação:  súmula:  Informa 
sobre  a  liberação  de  recursos  financeiros  na  importância  de  R$ 
56.737,83, destinados a garantir  a execução de programas do Fundo 
Nacional da Educação. Ofício nº. 001166/2013, de autoria do ministério 
da saúde: súmula: Informa sobre a liberação de recursos financeiros na 
importância  de  R$  40.000,00,  destinados  ao  PROGRAMA  DE 
NUCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA -  NASF,  competência 
01/2013.  Ofício nº. 01/2013,  de autoria do senhor Gabriel Kapelisnka 
Walczinski:  súmula: Reclama  da  ocupação  total  do  passeio  pelos 
proprietários de Lanchonetes que além de colocarem cadeiras e mesas 
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na calçada vendem bebidas alcoólicas a menos de 100 mts de distância 
das escolas.  Convite, de autoria da Universidade Federal da Fronteira 
Sul  -  UFFS:  súmula: Convida  para  Seminário  de  Auto-avaliação 
Institucional com a Comunidade Externa, dia 09/03/2013, Auditório do 
Campos, Vila Albert, arquivem-se os referidos ofícios, ficando cópia a 
disposição  dos  interessados.  Foram  EXPEDIDOS os  seguintes 
documentos: Ofício nº. 051/2013, de autoria: Poder Legislativo: súmula: 
Leva  ao  conhecimento  do  Poder  Executivo  Municipal  devidamente 
aprovado por este Poder o REQUERIMENTO nº 004/2013, de autoria do 
vereador Everson Mesquita que requer do Poder Executivo Municipal 
Informações  sobre  o  efetivo  recebimento  do  valor  da  Ação  de 
Cumprimento de Sentença que a Prefeitura de Laranjeiras do Sul moveu 
contra  a  Copel.  Ofício  nº.  052/2013,  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  015  a  045/2013  de  autoria  de  diversos 
vereadores,  arquive-se  os  mesmos,  ficando  cópia  a  disposição  dos 
interessados. Ofício nº. 053/2013, de autoria: Poder Legislativo: súmula: 
Envia ao poder executivo para conhecimento e tomada das providências 
legais cabíveis, aprovados por este Poder os seguintes PROJETOS DE 
LEI:  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;  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;  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; 
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), 
transporte universitários;  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, 
arquive-se  os  referidos  ofícios,  ficando  cópia  a  disposição  dos 
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interessados.  Leitura  das  Indicações  de  nºs.  046  a  075/2013,  de 
autoria  de  diversos  vereadores,  aprovadas,  oficie-se  conforme  o 
solicitado. Constatando a senhora presidenta não haver nada mais a se 
tratar  na  hora  do  pequeno  expediente,  passou-se  às  matérias  do 
GRANDE EXPEDIENTE: Colocado em Deliberação o Requerimento nº. 
005/2013,  autoria:  vereador  Júnior  Gurtat  e  demais  vereadores,  cuja 
súmula:  Requer  desta  Casa  de  Leis  a  Constituição  de  Comissão, 
visando  a  "REVISÃO  DA  LEI  ORGÂNICA  MUNICIPAL,  E  DO 
REGIMENTO  INTERNO  desta  Casa  de  Leis",  após  amplamente 
apreciado e debatido pelo plenário foi baixado o mesmo aos vereadores 
membros da Comissão de Constituição e Justiça, além dos vereadores 
Júnior Gurtat, Daniel Giacobo e Elton Ruths, tendo sido "aprovado" por 
unanimidade do plenário e proceda-se conforme requer. Requerimento 
nº. 006/2013, autoria: vereador Júnior Gurtat e demais vereadores, cuja 
súmula: Requer do Poder Executivo Municipal "Cópia do Contrato Social 
ou Declaração de Firma Individual ou ainda, cópia da última alteração 
contratual  das  Empresas  Dipol  Postos  de  Combustíveis  Ltda;  Trilha 
Diesel Combustíveis Ltda; Supermercado Cascatinha Ltda e Cópia do 
Edital do Pregão Presencial nº 001/2013; Pregão Presencial nº 002/2013 
e  Pregão  Presencial  nº  003/2013,  conforme  contrato  publicados  no 
Jornal Correio do Povo na data de 22/02/2013 Edição 1587 Pág. 1A, 
após  amplamente  apreciado  e  debatido  pelo  plenário  foi  o  mesmo 
colocado  em  votação  nominal,  tendo  sido  ele  "aprovado"  por 
unanimidade do plenário e proceda-se conforme requer. Requerimento 
nº. 007/2013, autoria: vereador Everson Mesquita, cuja súmula: Requer 
do Poder Executivo Municipal informações sobre o Decreto Nº 07/2013, 
de 08 de janeiro de 2013, que determinou a suspensão dos pagamentos 
aos  fornecedores  da  Prefeitura  de  Laranjeiras  do  Sul,  do  tipo:  -  Se 
continua  vigorando  o  Decreto,  já  que  o  seu  Artigo  1º  dava  como 
justificativa para a suspensão a necessidade de fazer-se o pagamento 
dos SALÁRIOS DOS SERVIDORES referente Dezembro de 2012, o que 
aconteceu  ainda  em  11/01/2013,  três  dias  depois  do  decreto, após 
amplamente apreciado e debatido pelo plenário foi o mesmo colocado 
em votação nominal,  tendo sido ele  "aprovado"  por  unanimidade do 
plenário e proceda-se conforme requer.  Requerimento nº.  008/2013, 
autoria:  vereador  Everson  Mesquita,  cuja  súmula:  Requer  da  Mesa 
Diretora desta  Casa a realização de Reuniões Itinerantes 1  por  mês 
conforme prevê Parágrafo 2º do Artigo 3º do regimento interno Iniciando 
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pelo Bairro São Francisco, enquanto que o vereador Carlos A. Machado 
solicitou  que  uma das  primeira  sessões itinerantes  seja  realizada na 
comunidade  de  Rio  do  Tigre,  que após  amplamente  apreciado  e 
debatido pelo plenário foi o mesmo colocado em votação nominal, tendo 
sido  ele  "aprovado"  por  unanimidade  do  plenário  e  proceda-se 
conforme  requer.  Ofício  nº.  053/2013,  autoria:  Poder  Executivo 
Municipal, cuja súmula:  Solicita a Indicação de 1 vereador Titular e 1 
Suplente  para  a  composição  do  Conselho  Municipal  de  Trânsito, 
Transporte  e  Mobilidade  Urbana,  antigo  Comutra  do  Município  de 
Laranjeiras do Sul,  que após deliberação plenária foram indicados os 
seguintes vereadores: como Titular o vereador Daniel Giacobo e como 
Suplente  o  vereador  Everson  Mesquita,  oficie-se  conforme  requer. 
Ofício nº. 104/2013,  autoria: Poder Executivo Municipal, cuja súmula: 
Solicita a Indicação de 6 vereadores, sendo 2 titular e 2 suplente  para 
compor  o  Conselho  de  Administração  e  1  titular  e  1  suplente  para 
compor o  Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos servidores 
Públicos  do  Município  de  Laranjeiras  do  Sul,  que após  deliberação 
plenária  foram  indicados  os  seguintes  vereadores:  CONSELHO  DE 
ADMINISTRAÇÃO:  como Titulares:  Carlos A.  Machado "Magrão" e 
Elton Vicente Ruths e como Suplente os vereadores Júnior Gurtat e 
Silvano  Pereira.  Para  o CONSELHO  FISCAL foram  indicados  os 
vereadores  Darci  Massuqueto  na  condição  de  Titular,  tendo  como 
Suplente vereador  Silmar Camargo,  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:  Constatando  a 
senhora presidenta não haver matérias de segunda e última discussão e 
votação, passou às matérias de PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
Constatando  a  senhora  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, facultando a palavra por 
5 (cinco) minutos aos vereadores que desejarem fazer uso da mesma. 
Na  continuidade  fez  uso  da  palavra  diversos  vereadores,  os  quais 
teceram  comentários  sobre  vários  assuntos,  em  especial  sobre  a 
indicação  do  vereador  Silmar  Camargo  como  Líder  do  Governo 
Municipal  na  Câmara.  Nada  mais  havendo  a  se  tratar  a  senhora 
Presidenta deu por encerrada a presente sessão, marcando a próxima 
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sessão ordinária para a próxima segunda feira dia 11 de março de 2013, 
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 Aparecido Camargo                                           
Silvano Pereira Filho                                                        
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