
ATA  N.º  026/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 018/2013

DIA 17/06/2013
Aos  dezessete  dias  do  mês  de  junho  do  ano  de  dois  mil  e  treze 
(17/06/2013), 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 
017/2013, do  dia  10/06/2013,  não  havendo  ressalvas  fica  a  mesma 
aprovada,  publique-se  e  arquive-se.  Foi  lido  o  seguinte  expediente 
recebido:  Projeto  de  Lei  nº.  021/2013,  autoria:  Poder  Executivo 
Municipal,  súmula:  Cria  e  institui  a  licença  de  compensação  pelo 
exercícios  das  funções  nos  pontos  facultativos  decretados  pelo 
Município  de Laranjeiras  do Sul,  aceito  para dar  entrada,  baixe-se o 
mesmo às comissões de: Constituição e Justiça;  Educação, Saúde a 
Assistência  Social.  Projeto  de  Lei  nº.  021/2013,  autoria:  Poder 
Executivo  Municipal,  súmula:  Altera  ANEXO  II   da  Lei  Municipal  nº 
014/2012 e estabelece outras providências. Cria mais 2 vagas para a 
função de Cargo Efetivo de Engenheiro Civil  aceito para dar entrada, 
baixe-se o mesmo às comissões de: Constituição e Justiça; Finanças e 
Orçamento.  PROJETO  DE  EMENDA MODIFICATIVA  N.º.  001/2013, 
autoria,  Vereadores  membros  da  Comissão  de  Obras,  súmula: 
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Modifica a redação da Súmula e dos artigos 1º, 2º, 4º e 6º do Projeto de 
Lei nº 014/2013 - do Poder Executivo que trata de Termo da Sessão de 
Direito  Público  imóvel  para  a  construção  da  sede  do  Sindicato  dos 
Servidores  Públicos  aceito  para  dar  entrada,  baixe-se  o  mesmo  às 
comissões  de:  Constituição  e  Justiça;  Obras  e  Serviços  Públicos. 
PARECER n.º. 053/2013,  autoria, Comissão de Constituição e Justiça, 
sobre Projeto  de Lei  N.º  023/2013,  autoria  Poder  Executivo,  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,  assinado pelos   Vereadores  Membros:  (Pres:  
Darci Massuqueto; Relator: Marivaldo Caprini; Sec: Laureci Leal), Opina 
pela  TRAMITAÇÃO,  aceito  para  dar  entrada,  junte-se  o  mesmo  ao 
Projeto a que se refere. PARECER n.º. 054/2013, autoria Comissão de 
Finanças e Orçamento,  sobre o Projeto  de Lei  N.º  023/2013,  autoria 
Poder  Executivo,  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,  assinado  pelos 
vereadores Membros da Comissão: (Pres: Carlos A. Machado; Relator:  
Aldemar  Becker;  Sec:  Everson  Mesquita),  Opinando  pela 
APROVAÇÃO, aceito para dar entrada, junte-se o mesmo ao Projeto a 
que  se  refere.  PARECER  n.º.  055/2013,  autoria  Comissão  de 
Constituição  e  Justiça,  sobre  o  Projeto  de  Lei  N.º  023/2013,  autoria 
Poder  Executivo,  súmula:  Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a 
contratar financiamento co a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a oferecer 
garantias e dá outras providências e revoga a Lei Municipal nº 013/2013 
que trata de financiamento para  Pavimentação Asfaltica sob as normas 
do Programa PAC - 2 - Eixo de Pavimentação e Qualificação de Vias 
Urbanas. Segundo o Ofício nº 387/2013 de autoria do Poder Executivo o 
novo Projeto visa atender recomendações recentes da Caixa Econômica 
Federal,  opinando  pela  TRAMITAÇÃO,  vindo  assinado  pelos 
Vereadores  Membros:  (Pres:  Darci  Massuqueto;  Relator:  Marivaldo 
Caprini;  Sec: Laureci Leal),  aceito para dar entrada, junte-se o mesmo 
ao Projeto a que se refere. PARECER n.º. 056/2013, autoria Comissão 
de Finanças e Orçamento, sobre o Projeto de Lei N.º 023/2013, autoria 
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Poder  Executivo,  súmula:  Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a 
contratar financiamento co a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a oferecer 
garantias e dá outras providências e revoga a Lei Municipal nº 013/2013 
que trata de financiamento para  Pavimentação Asfaltica sob as normas 
do Programa PAC - 2 - Eixo de Pavimentação e Qualificação de Vias 
Urbanas. Segundo o Ofício nº 387/2013 de autoria do Poder Executivo o 
novo Projeto visa atender recomendações recentes da Caixa Econômica 
Federal,  opinando  pela  APROVAÇÃO,  assinado  pelos  Vereadores 
Membros: (Pres: Carlos A. Machado;  Relator: Aldemar Becker;  Sec:  
Everson  Mesquita),  aceito  para  dar  entrada,  junte-se  o  mesmo  ao 
Projeto a que se refere. PARECER n.º. 057/2013, autoria Comissão de 
Finanças e Orçamento,  sobre o Projeto  de Lei  N.º  016/2013,  autoria 
Poder Executivo, súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar 
bens  inservíveis  do  Próprio  Municipal,  opinando  pela  APROVAÇÃO, 
assinado  pelos  Vereadores  Membros:  (Pres:  Carlos  A.  Machado;  
Relator:  Aldemar  Becker;  Sec:  Everson  Mesquita),  aceito  para  dar 
entrada, junte-se o mesmo ao Projeto a que se refere.  PARECER n.º. 
058/2013, autoria Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, 
sobre o Projeto de Lei N.º 010/2013, autoria Vereador Júnior Gurtat e 
demais  vereadores,  súmula:  Declara  e  reconhece  como entidade  de 
utilidade  pública  municipal  a  ASSOCIAÇÃO  FUTURO  CIDADÃO, 
opinando  pela  APROVAÇÃO,  vindo  assinado  pelos  Vereadores 
Membros:  (Pres:  Silvano  Pereira;  Relator:Elton  Ruths;   Sec:  Zezo 
Marin),  aceito para dar entrada, junte-se o mesmo ao Projeto a que se 
refere.  REQUERIMENTO  n.º.  036/2013,  autoria,  Poder  Legislativo 
Municipal, súmula:  Requerem do Poder Executivo Municipal que: com 
base no Ofício nº 343/2013 - 1ª Promotoria, requerer esclarecimentos 
acerca da implantação do Sistema de Abastecimento de água para as 
famílias  moradores  do  Assentamento  Passo  Liso,  relacionada  ao 
Programa de aceleração do Crescimento, bem como a situação atual do 
fornecimento  de  água  do  Assentamento  e  as  medidas  tomadas  em 
relação ao fato, volta em deliberação na hora do grande expediente na 
presente sessão. REQUERIMENTO n.º. 037/2013, autoria, Vereadores: 
"Elton Ruths, Silvano Pereira e Zezo Marin, súmula: Requerem que após 
ouvido  o  Douto  Plenário  seja  enviado  ofício  ao  Chefe  do  Poder 
Executivo  Municipal,  solicitando  informações  "Referente  ao  último 
Quadrimestre  (set/out/nov/dez)do  ano  de  2012",  sendo: 
Demonstrativos  da  Receita  e  Despesa  com  o  FUNDEB  -   Fundo 
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Municipal  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  do  Ensino  Básico; 
Balancete Financeiro por Fonte de Recurso; Relação de Empenhos e 
Pagamentos com a Educação, volta em deliberação na hora do grande 
expediente  na  presente  sessão.  REQUERIMENTO  n.º.  038/2013, 
autoria, Vereadores: "Aldemar Becker, Marivaldo Caprini, Júnior Gurtat e 
Everson  Mesquita,  súmula:   Requerem  que  após  ouvido  o  Douto 
Plenário  seja  enviado  ofício  ao   Sr.  Willian  Adolfo  Schroeder, 
Presidente da  UAD - UNIVERSITÁRIOS ASSOCIADOS DO DINÃO  ,   
solicitando do mesmo o que segue:  "PRESTAÇÃO DE CONTAS" dos 
recursos recebidos pela municipalidade, referente o convênio celebrado 
com a municipalidade para transporte dos universitários associados às 
Faculdades de Cascavel e Guarapuava, conforme prevê o artigo 8º da 
Lei Municipal nº 004/2013, que diz;  Art. 8º -  A Entidade Beneficiária  
ficará  responsável  pela  correta  aplicação  dos  valores  repassados  
conforme  esta  Lei,  efetuando  a  prestação  de  contas  ao  órgão  
concedente e a Câmara Municipal a qualquer tempo, acompanhada de  
documentação comprobatória,  volta em deliberação na hora do grande 
expediente na presente sessão. Leitura das Indicações de nºs. 282 a 
294/2013,  de  autoria  de  diversos  vereadores,  aprovadas,  oficie-se 
conforme o solicitado. Foram  RECEBIDOS os seguintes documentos: 
Ofício  nº  1042/2013,  autoria:  Deputado  Nereu  Moura,  súmula: 
Encaminha  cópia  de  Ofícios  nºs  0977  e  0978,  protocolados  nas 
Secretarias de Estado de Infra-estrutura e Logística,  e da Segurança 
Pública,  arquive-se.  Ofício  nº  1044/2013,  autoria:  Deputado  Nereu 
Moura,  súmula:  Encaminha cópia  de  Ofício  nº  0970,  protocolado  na 
Secretaria de Estado do Esporte,  contendo expediente subscrito  pelo 
Vereador  Darci  Massuqueto,  solicitando  apoio  ao  "Projeto  Judô  do 
Futuro", arquive-se. Ofício 054/2013, autoria: Câmara dos Deputados, 
súmula:  Encaminha cartilha "Como Criar uma Procuradoria Especial 
da Mulher em estados e Municípios",  arquive-se.  Ofício  118/2013, 
autoria:  Secretaria  Municipal  de  Educação,  súmula: Encaminha  a 
Indicação  dos  nomes  para  compor  o  CONSELHO  MUNICIPAL  DO 
FUNDEB,  sendo:  Titular  Elton  Ruths  e  Suplente:  Silvano  Pereira, 
aprovada, oficie-se conforme requer.  Ofício 1329/2013, autoria:  Caixa 
Econômica Federal, súmula:  Comunica a liberação de R$ 77.586,72, 
do Programa FNHIS - Habitação de Interesse Social sob a gestão do 
Ministério das Cidades, que tem por objetivo Construção de Unidades 
Habitacionais,  arquive-se.  Ofício  s/nº,  autoria:  Valdecir  Dalastra  - 
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Presidente  da  Associação  de  Proprietários  e  Moradores  da 
localidade  Boa  vista  -  Passo  Liso,  súmula:  Os  produtores  rurais, 
proprietários de terras e moradores da localidade de Boa Vista - Passo 
Liso,  manifestam  agradecimentos  aos  vereadores  que  se  fizeram 
presentes  no  manifesto  denominado  Nossa  Terra,  Nosso  Trabalho, 
Nossa Vida, realizado na última sexta feira dia 14/06, arquive-se. Ofício 
s/nº, autoria: Centro de Educação Infantil Jardim Alvorada, súmula: 
Convida para participar da FESTA JULINA que acontece dia 07 de julho, 
a partir das 14:00 hrs, arquive-se.  Ofício 121/2013, autoria:  Secretaria 
Municipal  de  Educação,  súmula:  Convida  para  participar  da 
Conferência Intermunicipal de Educação que acontece dia 20 de junho a 
partir  das  08:00  hrs,  no  Cine  Teatro  Iguassú,  arquive-se.  Foram 
EXPEDIDOS os  seguintes  documentos:  Ofício  nº  132/2013,  autoria: 
Vereador Laureci e demais vereadores, súmula: Solicitam do Deputado 
Dr.  Rosinha  que  interceda  junto  ao  INSS  -  Instituto  Nacional  de  
Seguridade Social e JUSTIÇA FEDERAL, a realização de AUDIÊNCIA 
PÚBLICA, com o objetivo de descentralizar os serviços públicos e levar 
as informações aos interessados sobre "FORMAS DE ORGANIZAÇÃO 
DO TRABALHO RURAL NO BRASIL", arquive-se. Ofício nº 133/2013, 
autoria: Poder Legislativo Municipal, súmula: Envia ao Poder Executivo 
Municipal para conhecimentos e tomada das providências cabíveis as 
INDICAÇÕES  NºS  261  A  281/2013,  arquive-se.  Ofício  nº  134/2013, 
autoria:  Poder  Legislativo  Municipal,  súmula:  Envia  ao  Poder 
Executivo  Municipal  para  conhecimentos  e  tomada  das  providências 
cabíveis os REQUERIMENTOS Nº 032 - 033 e 034/2013, arquive-se. 
Ofício  nº  135/2013,  autoria:  Poder  Legislativo  Municipal,  súmula: 
Envia  ao  Executivo  para  conhecimentos  e  tomada  das  providências 
cabíveis o PROJETO DE LEI Nº 023/2013, que Autoriza a firmar Termo 
de Convênio com a APMF do Colégio Estadual Vila Industrial, na ordem 
de 13.000,00, 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.  036/2013  ,   autoria:  Poder Legislativo 
Municipal, súmula: Requerem do Poder Executivo Municipal que: com 
base no Ofício nº 343/2013 - 1ª Promotoria, requerer esclarecimentos 
acerca da implantação do Sistema de Abastecimento de água para as 
famílias  moradores  do  Assentamento  Passo  Liso,  relacionada  ao 
Programa de aceleração do Crescimento, bem como a situação atual do 
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fornecimento  de  água  do  Assentamento  e  as  medidas  tomadas  em 
relação  ao  fato,  aprovado,  oficie-se  conforme  requer.  Colocado  em 
deliberação  do  plenário  o  REQUERIMENTO  n.º.  037/2013,  autoria: 
Vereadores:  "Elton  Ruths,  Silvano  Pereira  e  Zezo  Marin,  súmula: 
Requerem que após  ouvido  o  Douto  Plenário  seja  enviado  ofício  ao 
Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal,  solicitando  informações 
"Referente  ao  último  Quadrimestre  (sete/out/nov/dez)  do  ano  de  
2012", sendo: Demonstrativos da Receita e Despesa com o FUNDEB - 
Fundo  Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico; 
Balancete Financeiro por Fonte de Recurso; Relação de Empenhos e 
Pagamentos  com  a  Educação,  aprovado,  oficie-se  conforme  requer. 
REQUERIMENTO n.º. 038/2013, autoria:  Vereadores "Aldemar Becker, 
Marivaldo  Caprini,  Júnior  Gurtat  e  Everson  Mesquita”,  súmula: 
Requerem que após ouvido o Douto Plenário seja enviado ofício ao  Sr. 
Willian Adolfo Schroeder,  Presidente da  UAD - UNIVERSITÁRIOS 
ASSOCIADOS  DO  DINÃO  ,  solicitando  do  mesmo  o  que  segue:   
"PRESTAÇÃO  DE  CONTAS" dos  recursos  recebidos  pela 
municipalidade, referente o convênio celebrado com a municipalidade 
para  transporte  dos  universitários  associados  às  Faculdades  de 
Cascavel e Guarapuava, conforme prevê o artigo 8º da Lei Municipal nº 
004/2013, que diz;  Art. 8º -  A Entidade Beneficiária ficará responsável  
pela  correta  aplicação  dos  valores  repassados  conforme  esta  Lei,  
efetuando  a  prestação  de  contas  ao  órgão  concedente  e  a  Câmara  
Municipal  a  qualquer  tempo,  acompanhada  de  documentação  
comprobatória.  aprovado,  oficie-se  conforme  requer.  Nada  mais 
havendo a se tratar nem tendo matérias de   SEGUNDA DISCUSSAO,   
passou  aos  trabalhos  de  PRIMEIRA  DISCUSSÃO: Colocado  em 
primeira discussão o  PROJETO DE LEI N.º.  020/2013,  de autoria do 
Poder Executivo Municipal, cuja 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, o qual 
após  apreciado  e  amplamente  debatido,  foi  o  mesmo  colocado  em 
votação  nominal,  tendo  sido  "APROVADO",  na  sua  íntegra  e  por 
unanimidade do plenário,  voltando em segunda e última discussão e 
votação na próxima sessão. PROJETO DE LEI N.º. 023/2013, de autoria 
do Poder Executivo Municipal, cuja súmula: Autoriza o Poder Executivo 
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Municipal  a  contratar  financiamento  com  a  CAIXA  ECONÔMICA 
FEDERAL, a oferecer garantias e dá outras providências, o qual após 
apreciado e amplamente debatido, foi o mesmo colocado em votação 
nominal, tendo sido  "APROVADO", na sua íntegra e por unanimidade 
do  plenário,  voltando  em  segunda  e  última  discussão  e  votação  na 
próxima sessão.  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 24 de junho nas dependências da Câmara Municipal, 
a partir das 19:00 horas e "CONCOVA" os senhores vereadores para a 
realização de "SESSÃO EXTRAORDINÁRIA", para a data de amanhã 
dia 18, a partir das 19:00, com o fim específico de apreciar em segunda 
e última discussão e votação os Projetos de Leis nºs 020 e 023/2013, 
de  autoria  do  Poder  Executivo.  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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