
ATA  N.º  009/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 004/2013

DIA 11/03/2013
Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e treze (11/03/2013), 
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. 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  003/2013, do  dia  04/03/2013, aprovada, 
publique-se  e  arquive-se.  Foi  lido  o  seguinte  expediente  recebido: 
Entrada do 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. Em anexo Solicitação de Assinatura 
de  AD-REFERENDUM,  baixe-se  o  Projeto  as  comissões  de: 
Constituição  e  Justiça;  Finanças  e  Orçamento;  Educação,  Saúde  e 
Assistência  Social,  enquanto  que  o  pedido  de  assinatura  de  Ad-
Referendum volta  em deliberação  na  hora  do  grande  expediente  na 
presente sessão.  Leitura do Parecer nº. 018/2013, autoria: comissão 
de educação, 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  
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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, 
opinando pela aprovação, 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.  019/2013,  autoria:  comissão  de 
educação, sobre o Projeto de Lei nº 001/2013, de autoria do vereador 
Darci  Massuqueto,  Júnior  Gurtat  e  Everson  Mesquita,  cuja  súmula: 
Declara e Reconhece como Entidade de Utilidade Pública Municipal o 
UNIÃO  OPERÁRIO  ESPORTIVO  E  RECREATIVO,  opinando  pela 
aprovação,  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. 020/2013, autoria: comissão de constituição e 
justiça, sobre o Projeto de Lei nº 002/2013, de autoria dos vereadores 
Darci  Massqueto e Júnior  Gurtat,  cuja  súmula:  Declara e Reconhece 
como  Entidade  de  Utilidade  Pública  Municipal  a  ASSOCIAÇÃO 
FUTSAL FEMININO DE LARANJEIRAS DO SUL-PR,  opinando pela 
tramitação,  que  após  lido  foi  o  mesmo  aceito  para  dar  entrada  por 
unanimidade do plenário e junte-se o mesmo ao projeto a que se refere. 
Leitura do Parecer nº. 021/2013, autoria: comissão de constituição e 
justiça,  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  003/2013,  de  autoria  do  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,  opinando  pela 
tramitação,  que  após  lido  foi  o  mesmo  aceito  para  dar  entrada  por 
unanimidade do plenário e junte-se o mesmo ao projeto a que se refere. 
Leitura do Parecer nº. 022/2013, autoria: comissão de constituição e 
justiça,  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  007/2013,  de  autoria  do  Poder 
Executivo,  cuja  súmula:  Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a 
contribuir  financeiramente com o CONSELHO DA COMUNIDADE DA 
COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL, opinando pela tramitação, que 
após  lido  foi  o  mesmo  aceito  para  dar  entrada  por  unanimidade  do 
plenário e junte-se o  mesmo ao projeto  a que se refere.  Leitura do 
Parecer nº. 023/2013, autoria: comissão de finanças e orçamento, sobre 
o  Projeto  de  Lei  nº  007/2013,  de  autoria  do  Poder  Executivo,  cuja 
súmula:  Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  contribuir 
financeiramente com o CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA 
DE LARANJEIRAS DO SUL, opinando pela aprovação, que após lido foi 
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o mesmo aceito para dar entrada por unanimidade do plenário e junte-se 
o mesmo ao projeto a que se refere. Foram RECEBIDOS os seguintes 
documentos:  Ofício  nº.  115/2013,  de  autoria  do  Poder  Executivo: 
súmula:  Esclarecimentos ao Requerimento nº 004/2013 de autoria do 
vereador  Everson  Mesquita,  aprovado  em  plenário  a  respeito  dos 
valores repassados pela Companhia Paranaense de Energia - COPEL 
ao Município de Laranjeiras do Sul, pelo êxito em ação judicial movida 
no ano de 1984 da Gestão do Ex-prefeito Dr. Valmir Gomes da Rocha 
Loures.  R$  6.047.788,89.  Ofício  nº.  118/2013,  de  autoria  do  Poder 
Executivo: súmula:  Resposta as Indicações de nºs 001 a 014/2013 de 
autoria  de  diversos  Vereadores.  Ofício  nº.  119/2013,  de  autoria  do 
Poder  Executivo:  súmula:  Resposta  as  Indicações  de  nºs  015  a 
043/2013  de  autoria  de  diversos  Vereadores  e  Requerimento  nº 
003/2013  que  convida  o  Secretário  Municipal  de  Obras  a  se  fazer 
presente em uma das Sessões deste Poder.  Ofício nº. 134/2013,  de 
autoria do Secretário Municipal de Finanças Marcelo Passarin: súmula: 
Em atenção ao Ofício nº 049/2013 o qual trata da Convocação deste 
Secretário, confirma presença nesta Casa no dia 18 de março de 2013. 
Ofício nº. 010/2013, de autoria do Secretário Municipal de Agricultura, 
Abastecimento  e  Meio  Ambiente  Ademir  Severino  Alves:  súmula: 
Convida a Senhora Vereadora e demais vereadores para participar da 
"FEIRA DO PEIXE VIVO", dias 27 e 28 de março, início 14 horas com 
término previsto para as 20 horas no Parque Aquático Municipal. Ofício 
nº.  003193/2013,  de autoria do Ministério da Saúde: súmula:  Informa 
sobre  a  liberação  de  recursos  financeiros  na  importância  de  R$ 
6.501,00,  destinados  ao  PAGAMENTO  DE  TETO  MUNICIPAL  DA 
REDE  SAUDE  MENTAL  (RSME),  competência  02/2013.  Ofício  nº. 
003282/2013, de autoria do Ministério da Saúde: súmula: Informa sobre 
a  liberação de recursos financeiros na importância  de R$ 21.804,00, 
destinados ao PAGAMENTO DE TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE  AMBULATORIAL  E  HOSPITALAR,  competência 
02/2013. Ofício nº. 0614/2013, de autoria da Caixa Econômica Federal: 
súmula: Informa  sobre  a  liberação  de  recursos  financeiros  na 
importância  de R$ 69.225,00,  destinados ao PROGRAMA ESPORTE 
LAZER NA CIDADE, sob a Gestão do Ministério do Esporte, que tem 
por  objetivo  a  Construção  de  Quadra  Poliesportiva  Coberta  no 
Assentamento 8 de Junho.  Ofício nº.  001/2013,  de autoria do Poder 
Executivo:  súmula: Informa  os  montantes  repassados  pelo  Governo 
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Federal à Municipalidade, sendo R$ 97.500,00, Ministério da Agricultura 
destinado a Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Apicultores; 
R$  144.595,17,  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação, 
destinado a Obras da Super Creche; 30.745,00, do Programa Nacional 
de  Alimentação  Escolar,  destinado  a  Compra  de  alimentos  para  a 
Merenda escolar; R$ 8.700,00 do Ministério do Desenvolvimento Social, 
destinado para o CREAS E R$ 632.413,53 do Fundo de Participação do 
Município destinado a 25% repasse para a Educação e 15% repasse à 
Saúde.  Ofício  nº.  010/2013,  de  autoria  do  Sindicato  dos  Servidores 
Públicos  Municipais:  súmula: Solicita  do  vereador  Júnior  Gurtat  que 
interceda  junto  a  Administração  Pública,  no  sentido  de  questionar  a 
possibilidade de mudança na data base dos servidores públicos ,  de 
maio  para  janeiro.  Ofício  nº.  012/2013,  de  autoria  do  Sindicato  dos 
Servidores  Públicos  Municipais:  súmula: Solicita  do  vereador  Júnior 
Gurtat que seja alterado o estatuto dos servidores prevendo a liberação 
da presidente do sindicato, por 8 horas diárias para que a mesma possa 
desempenhar  suas  atividades  na  sede  do  mesmo  sem prejuízo  dos 
vencimentos, vantagens e ascensão funcional.  Ofício nº. 012/2013, de 
autoria  da  Secretaria  de  Estado  da  Família:  súmula: Convite  para 
participar  da  reunião do Programa Centro  da  Juventude e  Programa 
Família Paranaense, dia 12 de março, às 08:30 às 11:30 horas, auditório 
do CIAS - Centro Integrado de Assistência Social.  Rua Barão do Rio 
Branco. Ofício Convite, de autoria do Governador Beto Richa: súmula: 
Convite  para  EXPANSÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE, 
dia 14 de março , às 14:30 horas, auditório da Unicentro - Guarapuava-
Pr., arquive-se os ofícios acima citados, ficando cópia a disposição dos 
interessados.  Ofício  nº.  033/2013,  de  autoria  do  Conselho  da 
Comunidade: súmula: Convite para participar das reuniões ordinárias do 
Conselho da Comunidade que acontecem todas as segunda terça-feira 
de cada mês, às 10:00. Solicita ainda a indicação de 2 vereadores para 
representar a Câmara conselho, volta em deliberação na hora do grande 
expediente  na  presente  sessão.  Foram  EXPEDIDOS os  seguintes 
documentos:  Ofício  nº.  059/2013,  autoria:  Poder  Legislativo:  súmula: 
Leva  ao  conhecimento  do  Poder  Executivo  Municipal  devidamente 
aprovado por este Poder o REQUERIMENTO nº 006 e 007/2013, de 
autoria  de  diversos  vereadores.  Ofício  nº.  060/2013,  autoria:  Poder 
Legislativo:  súmula:  Envia ao  Poder  Executivo  Municipal  para 
conhecimento  e  tomada  das  providências  cabíveis,  devidamente 
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aprovadas  por  este  Poder  as  INDICAÇÕES Nºs  046  a  075/2013  de 
autoria  de  diversos  vereadores.  Ofício  nº.  061/2013,  autoria:  Poder 
Legislativo:  súmula:  Leva  ao  conhecimento  do  Poder  Executivo 
Municipal  os  vereadores  representantes  do  Poder  Legislativo  no 
Conselho  de  Trânsito,  sendo:  Titular  Daniel  Giacobo  e  Suplente 
Everson  Mesquita.  Ofício  nº.  062/2013,  autoria:  Poder  Legislativo: 
súmula:  Leva  ao  conhecimento  do  Poder  Executivo  Municipal  os 
vereadores  representantes  do  Poder  Legislativo  no  Conselho  de 
Administração e Conselho Fiscal do Fundo de Previdência do Município, 
sendo:   Titulares:  Carlos  Alberto  Machado  "Magrão"  e  Elton  Vicente 
Ruths; Suplentes: Alexandre Gurtat Júnior; Silvano Pereira Filho. Para o 
CONSELHO  FISCAL:  Titular:  Darci  Massuqueto  e  Suplente:  Silmar 
Aparecido Camargo.  Ofício nº.  056/2013,  de autoria:  vereador Júnior 
Gurtat:  súmula:  Solicita  do  Deputado  Estadual  Nereu  Moura  que 
interceda  junto  a  Secretaria  de  estado  de  segurança  Pública  a 
COSNTRUÇÃO  E  IMPLANTAÇÃO  DA  DELEGACIA  CIDADÃ  no 
Município.  Ofício  nº.  057/2013,  de  autoria:  vereador  Júnior  Gurtat: 
súmula:  Solicita  do  Deputado  Estadual  Nereu  Moura  que  apresente 
Projeto  de  Lei  reconhecendo  como  Entidade  de  Utilidade  Pública 
Estadual a ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS, de Laranjeiras do Sul-
Pr.,  arquive-se  os  referidos  ofícios,  ficando  cópia  a  disposição  dos 
interessados.  Leitura  das  Indicações  de  nºs.  076  a  099/2013,  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: Fez uso da palavra por indicação do vereador 
Silmar Camargo - Líder do Governo Municipal a Srª.  TEREZINHA DE 
JESUS NARDI,  Secretária Municipal de Educação e Cultura, a qual e 
sua fala fez uma ampla explanação sobre as atividades desenvolvidas 
pela secretaria de educação e cultura em especial sobre a realização de 
processo  PSS  -  Processo  Seletivo  Simplificado,  para  contratação 
emergencial de professores para o quadro de servidores do município, 
finalizando abriu espaço para questionamentos por parte dos senhores 
vereadores,  os  quais  por  unanimidade  se  posicionaram favorável  ao 
PSS  em especial  declararam apoio  à  Secretária  nas  atividades  que 
vierem a ser desenvolvidas para o bom e fiel andamento da educação 
de  nossas  crianças.  Colocado  em  deliberação  a  solicitação  de 
Assinatura de AD-REFERENDUM para aprovação do Projeto de Lei nº 
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008/2013  de  autoria  do  Poder  Executivo  que  trata  da  realização  de 
processo  PSS  -  Processo  Seletivo  Simplificado,  para  contratação 
emergencial de professores para o quadro de servidores do município, 
tendo  sido  o  mesmo  assinado  por  todos  os  senhores  vereadores. 
Colocado em Deliberação o Ofício Nº 033/2013, de autoria do Conselho 
da Comunidade o qual solicita ainda a indicação de 2 vereadores para 
representar a Câmara conselho, que após deliberação foram indicados 
os  vereadores:  Everson  Mesquita  e  Darci  Massuqueto.  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.  Constatando  a  senhora 
presidente não haver nada a se tratar, passou às  CONSIDERAÇÕES 
FINAIS, fazendo uso da palavra diversos vereadores, os quais teceram 
comentários sobre vários assuntos.  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 18 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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