
ATA  N.º  025/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 017/2013

DIA 10/06/2013
Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e treze (10/06/2013), 
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 016/2013, 
do  dia  03/06/2013,  não  havendo  ressalvas  fica  a  mesma  aprovada, 
publique-se  e  arquive-se.  Foi  lido  o  seguinte  expediente  recebido: 
Projeto  de  Lei  nº.  023/2013,  autoria:  Poder  Executivo  Municipal, 
súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento 
co a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a oferecer garantias e dá outras 
providências,  baixe-se a comissão de constituição e justiça, finanças e 
orçamento.  Parecer nº. 052/2013, autoria: Comissão de Constituição e 
Justiça,  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  014/2013,  súmula:  Declara  e 
reconhece  como  entidade  de  utilidade  pública  municipal  a 
ASSOCIAÇÃO  FUTURO  CIDADÃO,  opinando  pela  "tramitação", 
aprovado, junte-se ao projeto a que se refere.  REQUERIMENTO n.º. 
032/2013,  autoria,  vereador  Aldemar  Becker  e  demais  vereadores, 
súmula: Requer do Poder Executivo, que "fiscalize" e nos informe sobre 
a  "qualidade  da  merenda  escolar" entregue  as  entidades  públicas 
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(escolas,  creches,  etc...),  que  segundo  informações  de  alguns 
servidores,  alguns  itens  em  especial  os  hortifruti  (chuchu, 
abobrinha,etc...)  e  derivados de panificação (pão,  cucas,  etc...)  estão 
fora das normas especificadas nas licitações, inclusive com indícios de 
super-faturamento, para tanto requeremos: 1 - Cronograma contendo: - 
Local e Horário de entrega dos produtos adquiridos pela municipalidade; 
2  -  Relação  de  Empresas  com  respectivo  nome  dos  funcionários 
responsáveis  pela  entrega  dos  Produtos;  3 -  Relação  de  servidores 
públicos  municipais  responsáveis  pelo  recebimento  e  aferimento  dos 
Produtos; 4 - Cópia das Notas Fiscais referentes aquisição de Merenda 
Escolar;  5  -  Cópia  de  Licitação  e  Contrato  referentes  aquisição  de 
Produtos  alimentícios,  volta  em  deliberação  na  hora  do  grande 
expediente  na  presente  sessão.   REQUERIMENTO  n.º.  033/2013, 
autoria,  vereador  Elton,  Zezo  e  Silvano,  súmula:  Requer  do  Poder 
Executivo:  que  nos  informe  sobre  os  "serviços  de  limpeza  de 
logradouros públicos" realizado pelas empresas terceirizadas, sendo: 
1 - Cópia de Licitação; 2 - Cópia do Contrato da Prestação de Serviços, 
volta em deliberação na hora do grande expediente na presente sessão. 
REQUERIMENTO  n.º.  034/2013,  autoria,  vereador  Elton,  Zezo  e 
Silvano, súmula:  Requer do Poder Executivo: Cópia dos Processos de 
Liberação dos Loteamentos: "  Jardim Paris  "  , localizado no Bairro Jardim 
Panorama e Jardim Marchese localizado no loteamento Santo Antônio 
de Pádua - bairro Água Verde, volta em deliberação na hora do grande 
expediente  na  presente  sessão. REQUERIMENTO  n.º.  035/2013, 
autoria, vereadores membros da Comissão de Ética, Laureci e Júnior 
Gurtat, súmula: Requerem desta Casa a indicação de um vereador para 
compor a Comissão de Ética, tendo em vista pedido de licença do cargo 
de presidente da Comissão formulado pelo vereador  Daniel  Giacobo, 
conforme ofício nº 112/2013 e tendo em vista o falecimento do vereador 
Silmar Camargo que havia sido indicado por esta Casa em substituição 
do Presidente: vereador Daniel Giacobo, volta em deliberação na hora 
do grande expediente na presente sessão. Leitura das Indicações de 
nºs.  261  a  281/2013,  de  autoria  de  diversos  vereadores,  aprovadas, 
oficie-se  conforme  o  solicitado.  Foram  RECEBIDOS os  seguintes 
documentos:  Ofício  nº  370/2013,  autoria:  Assembléia  Legislativa, 
súmula:  A Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia Móvel da 
Assembléia  Legislativa  do  Estado  do  Paraná,  solicita  manifestação 
desta  Casa  sobre  a  qualidade  dos  serviços  prestados  pela  telefonia 
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móvel, aprovada, oficie-se conforme requer.  Ofício CONVITE, autoria: 
Escola Municipal Aluísio Maier, súmula:  Convite para FESTA JUNINA, 
sábado dia 15/06, ás 14:00 horas, haverá apresentações, brincadeiras e 
muita  comida  gostosa,  arquive-se.  Ofício  CONVITE,  autoria:  Escola 
Municipal  Teotônio  Vilela,  súmula:  Convite  para  FESTA  JUNINA, 
domingo dia 16/06, ás 14:00 horas, haverá apresentações, brincadeiras 
e muita comida gostosa, arquive-se.  Foram  EXPEDIDOS os seguintes 
documentos:  Ofício  nº  127/2013,  autoria:  Poder  Legislativo,  súmula: 
Envia ao Poder Executivo Municipal para conhecimentos e tomada das 
providências cabíveis as INDICAÇÕES Nºs 244 a 260/2013 de autoria 
de diversos vereadores, arquive-se.  Ofício nº 128/2013, autoria: Poder 
Legislativo,  súmula:  Envia  ao  Poder  Executivo  Municipal  para 
conhecimentos  e  tomada  das  providências  cabíveis  devidamente 
aprovado por este Poder o seguinte Projeto de Lei nº 022/2013, 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,  arquive-se.  Ofício  nº 
129/2013, autoria: Poder Legislativo, súmula: Envia ao Poder Executivo 
Municipal para conhecimentos e tomada das providências cabíveis os 
REQUERIMENTOS Nº 029 - 030 e 031/2013, 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: 
Colocado em deliberação do plenário o REQUERIMENTO n.º. 032/2013, 
autoria, vereador Aldemar Becker e demais vereadores, súmula: Requer 
do Poder Executivo, que "fiscalize" e nos informe sobre a "qualidade 
da merenda escolar" entregue as entidades públicas (escolas, creches, 
etc...), que segundo informações de alguns servidores, alguns itens em 
especial  os  hortifruti  (chuchu,  abobrinha,etc...)  e  derivados  de 
panificação (pão, cucas, etc...) estão fora das normas especificadas nas 
licitações,  inclusive  com  indícios  de  super-faturamento,  para  tanto 
requeremos: 1 - Cronograma contendo: - Local e Horário de entrega dos 
produtos adquiridos pela municipalidade; 2 - Relação de Empresas com 
respectivo  nome  dos  funcionários  responsáveis  pela  entrega  dos 
Produtos;  3 - Relação de servidores públicos municipais responsáveis 
pelo  recebimento  e  aferimento  dos  Produtos;  4 -  Cópia  das  Notas 
Fiscais referentes aquisição de Merenda Escolar; 5 - Cópia de Licitação 
e  Contrato  referentes  aquisição  de  Produtos  alimentícios,  aprovado, 
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oficie-se  conforme  requer.  Colocado  em  deliberação  do  plenário  o 
REQUERIMENTO  n.º.  033/2013,  autoria,  vereador  Elton,  Zezo  e 
Silvano, súmula: Requer do Poder Executivo: que nos informe sobre os 
"serviços  de  limpeza  de  logradouros  públicos" realizado  pelas 
empresas terceirizadas,  sendo:  1 -  Cópia  de Licitação;  2  -  Cópia  do 
Contrato  da  Prestação  de  Serviços,  aprovado,  oficie-se  conforme 
requer.  Colocado em deliberação do plenário o  REQUERIMENTO n.º. 
034/2013, autoria, vereador Elton, Zezo e Silvano, súmula:  Requer do 
Poder Executivo: Cópia dos Processos de Liberação dos Loteamentos: 
"  Jardim  Paris  "  ,  localizado  no  Bairro  Jardim  Panorama  e  Jardim 
Marchese localizado no loteamento Santo Antônio  de Pádua -  bairro 
Água  Verde,  aprovado,  oficie-se  conforme  requer.  Colocado  em 
deliberação  do  plenário  o  REQUERIMENTO  n.º.  035/2013,  autoria, 
vereadores membros da Comissão de Ética,  Laureci  e Júnior  Gurtat, 
súmula: Requerem desta Casa a indicação de um vereador para compor 
a Comissão de Ética,  tendo em vista pedido de licença do cargo de 
presidente  da  Comissão  formulado  pelo  vereador  Daniel  Giacobo, 
conforme ofício nº 112/2013 e tendo em vista o falecimento do vereador 
Silmar Camargo que havia sido indicado por esta Casa em substituição 
do Presidente: vereador Daniel Giacobo, por deliberação do plenário, foi 
indicado o vereador  Darci  Massuqueto na condição de presidente da 
comissão de ética, em substituição ao vereador Silmar Camargo. 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: 
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 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:   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 17 de junho nas dependências 
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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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