
ATA  N.º  010/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 010/2013

DIA 18/03/2013
Aos  dezoito  dias  do  mês  de  março  do  ano  de  dois  mil  e  treze 
(18/03/2013), 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;  DARCI  MASSUQUETO;  ELTON  VICENTE 
RUTHS;  LAURECI  CORADACE  LEAL;  LENOIR  ANTONIO  MARIN; 
MARIVALDO  LUIZ  CAPRINI;  SILMAR  CAMARGO  E  SILVANO 
PEREIRA  FILHO.  Registre-se  a  ausência  do  vereador  DANIEL 
GIACOBO.  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 004/2013, do dia 11/03/2013, aprovada, publique-
se e arquive-se. Foi lido o seguinte expediente recebido:  Entrada do 
Projeto de Lei nº. 004/2013, autoria: vereador Everson Mesquita, cuja 
súmula:  Declara  e  Reconhece  como  Entidade  de  Utilidade  Pública 
Municipal  a  ASSOCIAÇÃO  DO  VALE  PIQUIRIGUAÇÚ  -  AENVAPI, 
baixe-se as comissões de: Constituição e Justiça e Educação, Saúde e 
Assistência Social.  Entrada do Projeto de Lei nº.  009/2013,  autoria: 
Poder  Executivo  Municipal,  cuja  súmula:  Autoriza  o  Poder  Executivo 
Municipal  a Criar  Programa Municipal  de desenvolvimento da Cadeia 
Produtiva  da  Aqüicultura  Familiar,  bem  como  utilizar  recursos  na 
promoção  de  ações  de  apoio  e  incentivo  à  atividade,  baixe-se  as 
comissões de: Constituição e Justiça e Finanças e Orçamento.  Leitura 
do Parecer nº. 024/2013,  autoria: comissão de constituição e justiça, 
sobre o Projeto de Lei nº 008/2013, de autoria do Poder Executivo, cuja 
súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar professores 
através  de  Processo  Seletivo  Simplificado  -  PSS,  para  o  provimento 

1



temporário  e  emergencial  de  vagas  na  Rede  Pública  Municipal  de 
Ensino,  e  dá  outras  providências.  Em  anexo  Assinatura  de  AD-
REFERENDUM, opinando pela tramitação, junte-se o mesmo ao projeto 
a que se refere. Leitura do Parecer nº. 025/2013, autoria: comissão de 
finanças e orçamento, sobre o Projeto de Lei nº 008/2013, de autoria do 
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,  opinando  pela 
aprovação, junte-se o mesmo ao projeto a que se refere.  Leitura do 
Parecer  nº.  026/2013,  autoria:  comissão  de  educação,  saúde  e 
assistência social,  sobre o Projeto de Lei  nº 008/2013, de autoria do 
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,  opinando  pela 
aprovação, junte-se o mesmo ao projeto a que se refere.  Leitura do 
Parecer  nº.  027/2013,  autoria:  comissão  de  educação,  saúde  e 
assistência social,  sobre o Projeto de Lei  nº 002/2013, de autoria do 
vereador  Darci  Massuqueto  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 aprovação, junte-se o mesmo ao projeto a que se refere. 
Leitura  do  Requerimento  nº.  009/2013,  autoria:  vereador  Daniel 
Giacobo,  cuja  súmula:  Requer  do  Poder  Executivo  Municipal  "que 
informe a esta Casa de Leis  com antecedência  as datas,  horários  e 
locais onde serão entregues as mercadorias adquiridas pela Prefeitura 
Municipal  em  LICITAÇOES  de  valor  significativo,  tais  como: 
Medicamentos, Merenda Escolar, Peças, Pneus, Combustíveis, volta em 
deliberação na hora do grande expediente na presente sessão. Leitura 
do Requerimento nº. 010/2013, autoria: vereador Darci Massuqueto e 
demais vereadores, cuja súmula: Requer do Poder Executivo Municipal 
as seguintes informações: - Quais são os "Projetos de Investimentos 
com Calçamento e Asfalto", informando quais Ruas que deverão ser 
contemplados, tendo em vista que a maioria das indicações elaboradas 
pelos senhores vereadores se referem a este tipo de Serviços, volta em 
deliberação na hora do grande expediente na presente sessão. Leitura 
do Requerimento nº. 011/2013, autoria: vereador Darci Massuqueto e 
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demais  vereadores,  cuja  súmula:  Requer  que  após  ouvir  o  Douto 
Plenário desta Casa seja enviado Ofício CONVIDANDO o Responsável 
da Vigilância Sanitária a se fazer presente em uma das Sessões para 
expor sobre o controle de endemias, volta em deliberação na hora do 
grande expediente na presente sessão.  Leitura do Requerimento nº. 
012/2013, autoria: vereador Everson Mesquita, cuja súmula: Requer do 
Poder  Executivo,  que  nos  informe  sobre  a  execução  dos  serviços 
previstos  em  cinco  Licitações  feitas  no  ano  de  2012,  volta  em 
deliberação na hora do grande expediente na presente sessão. Leitura 
do Requerimento nº. 013/2013, autoria: vereador Darci Massuqueto e 
demais vereadores, cuja súmula: Solicita do Poder Executivo Municipal 
que:  Informações  sobre  o  contrato  firmado  entre  o  Município  e  o 
Ministério  da  Agricultura  Pecuária  e  Abastecimento  -  MAPA,  sob  nº 
65/2012,  volta  em  deliberação  na  hora  do  grande  expediente  na 
presente sessão.  Leitura das Indicações de nºs. 100 a 115/2013, de 
autoria  de  diversos  vereadores,  aprovadas,  oficie-se  conforme  o 
solicitado.  Foram  RECEBIDOS os  seguintes  documentos:  Ofício  nº. 
4584/2013, de autoria do ministério da saúde: súmula:  Informa sobre a 
liberação  de  recursos  financeiros  na  importância  de  R$  59.100,42, 
destinados ao PAGAMENTO PAB FIXO, competência 02/2013.  Ofício 
nº. 6403/2013, de autoria do ministério da saúde: súmula: Informa sobre 
a liberação de recursos financeiros na importância de R$ 105.914,61, 
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento  da  Educação.  Ofício  nº.  0112/2013,  de  autoria  do 
Deputado Nereu Moura: súmula:  Encaminha cópia do OF. Nº 088/13, 
enviado ao Secretário  de Estado da segurança Pública,  solicitando a 
designação de viaturas para atender a Polícia Civil. Ofício nº. 136/2013, 
de  autoria  do  Deputado  Nereu  Moura:  súmula:  Resposta  ao 
Requerimento  nº  001/2013  que  solicita  informações  sobre  servidores 
nomeados.  Ofício nº. 141/2013, de autoria do Deputado Nereu Moura: 
súmula:  Resposta aos Requerimentos nº  006 de autoria  do vereador 
Júnior  Gurtat  e  Requerimento  Nº  007/2013  de  autoria  do  vereador 
Everson  Mesquita.  Foram  EXPEDIDOS os  seguintes  documentos: 
Ofício nº. 063/2013, autoria: Poder Legislativo: súmula: Envia ao Poder 
Executivo  Municipal  para  conhecimento  e  tomada  das  providências 
cabíveis, devidamente assinado por este Poder AD-REFERENDUM que 
trata  do  Projeto  de  Lei  nº  008/2013,  Autoriza  o  Poder  Executivo 
Municipal  a  contratar  professores  através  de  Processo  Seletivo  
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Simplificado - PSS, para o provimento temporário e emergencial de  
vagas  na  Rede  Pública  Municipal  de  Ensino,  e  dá  outras  
providências, arquive-se, ficando cópia a disposição dos interessados. 
Ofício nº. 064/2013, autoria: Poder Legislativo: súmula: Envia ao Poder 
Executivo  Municipal  para  conhecimento  e  tomada  das  providências 
cabíveis, devidamente aprovadas por este Poder as INDICAÇÕES Nºs 
076 a 099/2013 de autoria de diversos vereadores, arquive-se, ficando 
cópia a disposição dos interessados. Ofício nº. 065/2013, autoria: Poder 
Legislativo: súmula: Leva ao conhecimento do Conselho da Comunidade 
os vereadores representantes do Poder Legislativo no Conselho, sendo: 
Everson Mesquita e Darci  Massuqueto,  arquive-se,  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  Finanças  MARCELO  PASSARIN, 
CONVOCADO que  foi  para  prestar  esclarecimentos  e  informar  aos 
Nobres Edis e a população, sobre a "dívida pública municipal", o qual 
em seu pronunciamento informou o montante da dívida a curto, médio e 
longo prazo, relação de credores, em fim, tudo o que se relaciona sobre 
a  dívida  municipal,  o  qual  após  explanações  diversas,  respondeu  a 
vários  questionamentos  dos  senhores  vereadores.  Registre-se  a 
presença  de  inúmeros  populares,  servidores  públicos,  secretários 
municipais,  membros  da  imprensa.  Foi  deliberado  as  seguintes 
proposições:  Requerimento  nº.  009/2013,  autoria:  vereador  Daniel 
Giacobo,  cuja  súmula:  Requer  do  Poder  Executivo  Municipal  "que 
informe a esta Casa de Leis  com antecedência  as datas,  horários  e 
locais onde serão entregues as mercadorias adquiridas pela Prefeitura 
Municipal  em  LICITAÇOES  de  valor  significativo,  tais  como: 
Medicamentos,  Merenda  Escolar,  Peças,  Pneus,  Combustíveis, 
aprovado,  oficie-se  conforme  requer. Requerimento  nº.  010/2013, 
autoria: vereador Darci Massuqueto e demais vereadores, cuja súmula: 
Requer do Poder Executivo Municipal as seguintes informações: - Quais 
são  os  "Projetos  de  Investimentos  com  Calçamento  e  Asfalto", 
informando quais Ruas que deverão ser contemplados, tendo em vista 
que a maioria das indicações elaboradas pelos senhores vereadores se 
referem  a  este  tipo  de  Serviços,  oficie-se  conforme  requer. 
Requerimento  nº.  011/2013,  autoria:  vereador  Darci  Massuqueto  e 
demais  vereadores,  cuja  súmula:  Requer  que  após  ouvir  o  Douto 
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Plenário desta Casa seja enviado Ofício CONVIDANDO o Responsável 
da Vigilância Sanitária a se fazer presente em uma das Sessões para 
expor  sobre  o  controle  de  endemias,  oficie-se  conforme  requer. 
Requerimento nº. 012/2013, autoria: vereador Everson Mesquita, cuja 
súmula: Requer do Poder Executivo, que nos informe sobre a execução 
dos serviços previstos em cinco Licitações feitas no ano de 2012, oficie-
se  conforme  requer.  Requerimento  nº.  013/2013,  autoria:  vereador 
Darci Massuqueto e demais vereadores, cuja súmula: Solicita do Poder 
Executivo Municipal que: Informações sobre o contrato firmado entre o 
Município  e  o  Ministério  da  Agricultura  Pecuária  e  Abastecimento  - 
MAPA, sob nº 65/2012, 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  primeira  discussão  e 
votação: Colocado em primeira discussão e votação o  Projeto de Lei 
nº. 006/2013, autoria: Poder Executivo Municipal, 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,  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. Colocado em primeira discussão e votação o 
Projeto de Lei nº. 007/2013, autoria: Poder Executivo Municipal, cuja 
súmula:  Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  contribuir 
financeiramente com o CONSELHO DA COMUNIDADE DA COMARCA 
DE  LARANJEIRAS  DO  SUL,  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. Projeto de Lei nº. 001/2013, autoria: 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,  o  qual  após 
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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.  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 25 de março 
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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