
ATA  N.º  024/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 016/2013

DIA 03/06/2013
Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e treze (03/06/2013),  
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:  1  -  Presidenta  -  IVONE  PORTELA;  2  -  Vice 
Presidente – ALDEMAR BECKER DA SILVA; 3 - Primeiro Secretário – 
ALEXANDRE GURTAT JÚNIOR; 4 - Segundo Secretário – EVERSON 
MESQUITA;  5  -  Vereadora CLARICE  BORTOLUZZI  VIOLA e 
vereadores:  6  -  CARLOS  ALBERTO  MACHADO;  7  - DANIEL 
GIACOBO; 8 - DARCI MASSUQUETO; 9 - ELTON VICENTE RUTHS; 
10 - LAURECI CORADACE LEAL; 11 - LENOIR ANTONIO MARIN; 12 
- MARIVALDO LUIZ CAPRINI e  13 - SILVANO PEREIRA FILHO.  Em 
seguida  em pé  em sinal  de  respeito  ao  Criador  de  mãos  dadas  foi 
rezada  a  oração  universal  do  Pai  Nosso.  Em  seguida  a  senhora 
presidenta  solicitou  do  vereador  Júnior  Gurtat,  titular  da  primeira 
secretaria,  que  anuncie  as  matérias  constantes  do  PEQUENO 
EXPEDIENTE: Apreciação da ATA da Sessão Ordinária nº 015/2013, 
do  dia  27/05/2013,  não  havendo  ressalvas  fica  a  mesma  aprovada, 
publique-se  e  arquive-se.  Foi  lido  o  seguinte  expediente  recebido: 
Projeto  de  Lei  nº.  020/2013,  autoria:  Poder  Executivo  Municipal, 
súmula: Autoriza a abertura de crédito adicional especial suplementar no 
orçamento do Município de Laranjeiras  do Sul  -  Pr.  para o  exercício 
financeiro  de  2013  na  importância  de  R$  200.000,00,  tendo  como 
objetivo aquisição de veículo devidamente equipado para manutenção 
da iluminação pública,  baixe-se a comissão de constituição e justiça, 
finanças  e  orçamento.  Parecer  nº.  048/2013,  autoria:  Comissão  de 
Constituição  e  Justiça,  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  019/2013,  súmula: 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Convênio com 
APMF do Colégio Estadual Vila Industrial, no valor de R$ 13.000,00), 
opinando pela  "tramitação",  aprovado,  junte-se  ao  projeto  a  que  se 
refere.  Parecer  nº.  049/2013,  autoria:  Comissão  de  Finanças  e 
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Orçamento,  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  019/2013,  súmula:  Autoriza  o 
Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Convênio com APMF do 
Colégio Estadual Vila Industrial,  no valor  de R$ 13.000,00), opinando 
pela  "aprovação",  aprovado,  junte-se  ao  projeto  a  que  se  refere. 
Parecer  nº.  050/2013,  autoria:  Comissão  de  Constituição  e  Justiça, 
sobre o Projeto de Lei nº 016/2013, súmula: Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a alienar bens inservíveis do Próprio Municipal, opinando pela 
"tramitação", aprovado, junte-se ao projeto a que se refere. Parecer nº. 
051/2013, autoria: Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto 
de Lei  nº  014/2013,  súmula:  Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a 
conceder direito real de uso de terreno com benfeitoria, ao Sindicato dos 
Servidores e Funcionários Públicos Municipais de Laranjeiras do Sul-
PR, opinando pela "tramitação", aprovado, junte-se ao projeto a que se 
refere.  REQUERIMENTO  n.º.  029/2013,  autoria,  vereador  Everson 
Mesquita, súmula: Requer do Poder Executivo, para que nos informe, 
sobre a licitação para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA 
FÍSICA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, o que 
segue: 1 - Que nos seja enviada cópia de todo o Processo de Licitação 
modalidade Convite de Nº 005/2013. 2 - Que nos seja enviada cópia do 
Contrato de Prestação de Serviços, originado pela citada licitação, volta 
em  deliberação  na  hora  do  grande  expediente  na  presente  sessão. 
REQUERIMENTO n.º.  030/2013,  autoria,  vereador  Aldemar  Becker  e 
Marivaldo Caprini, súmula: Requer do Poder Executivo, que nos informe 
sobre o PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA 002/2012 NO 
VALOR DE 2.410.913,00, o qual consta como resposta na justificativa 
ao requerimento nº 017/2013, enviado a esta Casa através do ofício nº 
333/2013:  1 - Cópia da Licitação e do Contrato se caso foi realizado o  
Processo  Licitatório  nº  002/2012;  2  -  Quais  dotações  orçamentárias  
foram utilizadas, com respectivos valores, volta em deliberação na hora 
do  grande  expediente  na  presente  sessão.  REQUERIMENTO  n.º. 
031/2013,  autoria,  vereador  Darci  Massuqueto,  súmula:  Requer  do 
Poder Executivo, que nos informe sobre servidores públicos municipais 
no cargo de "auxiliar de serviços gerais" que atuam como Zeladores 
nos  diversos  setores  da  administração  pública,  do  tipo:  1 -  Relação 
nominal dos Servidores;  2 - Local de trabalho dos mesmos, volta em 
deliberação na hora do grande expediente na presente sessão. Leitura 
das  Indicações  de  nºs.  244  a  260/2013,  de  autoria  de  diversos 
vereadores,  aprovadas,  oficie-se  conforme  o  solicitado.  Foram 
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RECEBIDOS os  seguintes  documentos:  Ofício  nº  370/2013,  autoria: 
Poder Executivo Municipal, súmula:  Resposta a diversas indicações de 
autoria dos senhores vereadores, sendo: Indicação nº 189-190-191-192-
193-194-195-196-197-198-199-200-201-202  e  203/2013.  Ofício  nº 
375/2013,  autoria:  Poder  Executivo  Municipal,  súmula:  Resposta  a 
diversas  indicações  de  autoria  dos  senhores  vereadores,  sendo: 
Indicação  nº  204  a  218/2013.  Ofício  nº  377/2013,  autoria:  Poder 
Executivo  Municipal,  súmula:  Resposta  ao  REQUERIMENTO  Nº 
026/2013,  autoria:  Everson  Mesquita.  Ofício  nº  343/2013,  autoria: 
Ministério  Público,  súmula:  Esclarecimento  acerca  da implantação do 
Sistema  de  Abastecimento  de  Água  para  as  famílias  moradoras  do 
Assentamento Passo Liso, baixe-se o mesmo à comissão de obras e 
serviços públicos e encaminha-se cópia ao Poder Executivo Municipal. 
Ofício nº 017/2013, autoria: Acampar, súmula: Encaminha MOÇÃO DE 
PESAR  à  Câmara  Municipal  e  aos  familiares  do  Vereador  SILMAR 
APARECIDO DE CAMARGO, dê-se ciência à família do falecido. Ofício 
nº 004/2013, autoria: Instituto Santana, súmula: solicita a celebração de 
convênio entre o Centro de menores Integrados a Comunidade - CEMIC 
e  a  Prefeitura  Municipal  de  Laranjeiras  do  Sul  através  da  secretaria 
Municipal  de  Assistência  Social  e  Segurança  da  Família,  junte-se  o 
mesmo ao requerimento nº 031/2013 de autoria dos vereadores Darci 
Massuqueto  e  Júnior  Gurtat.  Foram  EXPEDIDOS os  seguintes 
documentos:  Ofício  nº  120/2013,  autoria:  vereadores:  Darci 
Massuqueto,  Ivone Portela,  Júnior  Gurtat  e  Aldemar  Becker,  súmula: 
Protocolado junto ao Deputado Nereu Moura solicitando que interceda 
Junto à Secretaria de Estado da Saúde a CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO 
DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO de pacientes de 
HIV/AIDS, Hepatite B e C e Sífilis, através da ASSISCOP, arquive-se. 
Constatando a senhora presidenta não haver nada mais a se tratar na 
hora  do  pequeno  expediente,  passou-se  às  matérias  do  GRANDE 
EXPEDIENTE:  REQUERIMENTO  n.º.  029/2013,  autoria,  vereador 
Everson Mesquita, súmula: Requer do Poder Executivo, para que nos 
informe, sobre a licitação para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU 
PESSOA  FÍSICA  PARA  SERVIÇOS  ESPECIALIZADOS  DE 
ADVOCACIA, o que segue:  1  - Que nos seja enviada cópia de todo o 
Processo de Licitação modalidade Convite de Nº 005/2013. 2 - Que nos 
seja enviada cópia do Contrato de Prestação de Serviços, originado pela 
citada licitação, aprovado, oficie-se conforme requer. REQUERIMENTO 
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n.º.  030/2013,  autoria,  vereador  Aldemar Becker  e Marivaldo Caprini, 
súmula:  Requer  do  Poder  Executivo,  que  nos  informe  sobre  o 
PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA 002/2012 NO VALOR 
DE  2.410.913,00,  o  qual  consta  como  resposta  na  justificativa  ao 
requerimento  nº  017/2013,  enviado  a  esta  Casa através do  ofício  nº 
333/2013:  1 - Cópia da Licitação e do Contrato se caso foi realizado o  
Processo  Licitatório  nº  002/2012;  2  -  Quais  dotações  orçamentárias  
foram utilizadas, com respectivos valores, aprovado, oficie-se conforme 
requer. REQUERIMENTO  n.º.  031/2013,  autoria,  vereador  Darci 
Massuqueto,  súmula:  Requer  do  Poder  Executivo,  que  nos  informe 
sobre servidores públicos municipais no cargo de "auxiliar de serviços 
gerais"  que  atuam  como  Zeladores  nos  diversos  setores  da 
administração pública, do tipo: 1 - Relação nominal dos Servidores; 2 - 
Local  de trabalho dos  mesmos,  aprovado,  oficie-se  conforme requer. 
Nada mais havendo a se tratar passou-se aos trabalhos da ORDEM DO 
DIA,  matérias  de  SEGUNDA E ÚLTIMA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 
Colocado em segunda e última discussão e votação o Projeto de Lei nº 
011/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja súmula: Altera 
a redação do artigo 6º, da Lei Municipal nº 004/2013, tendo em vista que 
não  ficou  correta  a  redação  do  artigo  6º,  aonde  consta  6  X  de  R$ 
43.000,00,  leia-se  5  X  de  43.000,00  destinados  a  União  dos 
Universitários, totalizando então 215.000,00, após ter sido colocado em 
votação foi o mesmo "APROVADO" na sua íntegra e por unanimidade 
do plenário, determinando a senhora presidenta que faça-se a Lei. Nada 
havendo nada a se tratar em segunda e última discussão e votação, 
passou-se  às  matérias  de  PRIMEIRA  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO: 
Colocado  em  primeira  discussão  e  votação  o  Projeto  de  Lei  nº 
011/2013,  de  autoria  do  Poder  Executivo  Municipal,  cuja  súmula: 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Convênio com a 
APMF do Colégio Estadual Vila Industrial, na ordem de 13.000,00, após 
ter sido o mesmo colocado em votação foi o mesmo  "APROVADO" na 
sua íntegra e por unanimidade do plenário, volta em segunda e última 
discussão e votação na próxima sessão. Não havendo nada mais a se 
tratar  em trabalhos  da  ordem do  dia,  passou  às  CONSIDERAÇÕES 
FINAIS, fazendo uso da palavra diversos vereadores, os quais teceram 
vários comentários sobre assuntos diversos. Nada mais havendo a se 
tratar a senhora Presidenta após usar da palavra deu por encerrada a 
presente  sessão,  marcando  a  próxima  para  o  dia  10  de  junho  nas 
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dependências  da  Câmara  Municipal,  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: 1 - Ivone Portela                                                                 
Vice-Presidente: 2 - Aldemar Becker da Silva                                          
1º Secretário: 3 - Alexandre Gurtat Júnior                                           
2º Secretário: 4 - Everson Mesquita                                                        
Vereadora: 5 - Clarice Bortoluzzi Viola                                             
Vereadores: 6 - Carlos Alberto Machado                                          

7 - Daniel Giacobo                                                             
8 - Darci Massuqueto                                                       
9 - Elton Vicente Ruths                                                    
10 - Laureci Coradace Leal                                           
11 - Lenoir Antonio Marin                                                
12 - Marivaldo Luiz Caprini                                           
13 - Silvano Pereira Filho                                                
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