
ATA  N.º  028/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 019/2013

DIA 24/06/2013
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil  e treze 
(24/06/2013), 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  - CLEBER  PELIZARI;  9  - 
ELTON VICENTE RUTHS;  10  - LAURECI  CORADACE  LEAL;  11  - 
LENOIR ANTONIO MARIN;  12 - MARIVALDO LUIZ CAPRINI e  13 - 
SILVANO PEREIRA FILHO. Registre-se a ausência do vereador DARCI 
MASSUQUETO, tendo em vista licença médica. 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 018/2013, do dia 17/06/2013 e ATA da Sessão 
Extraordinária nº 006/2013, do dia 18/06/2013, não havendo ressalvas 
fica  a  mesma  aprovada,  publique-se  e  arquive-se.  Na  seqüência 
passou-se à POSSE do suplente de vereador  CLEBER PELIZARI, em 
substituição  do  titular  vereador  Darci  Massuqueto.  Na  seqüencia  foi 
convidado o suplente de vereador do PMDB Senhor Cleber Pelizari para 
tomar assento na extensão da mesa principal. Em continuidade foi lido o 
REQUERIMENTO  Nº  039/2013,  de  autoria  do  vereador  DARCI 
MASSUQUETO, súmula: De Conformidade com o que preceitua o Inciso 
I  do Artigo 39 da Lei  Orgânica Municipal,  e  Inciso I  do Artigo 77 do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUEIRO o meu afastamento 
das funções legislativas, pelo prazo que estabelece, a partir do dia 24 de 
junho de 2013.  O pedido de afastamento para tratamento de saúde, 
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protocolado nesta Casa de Leis, se dará em virtude de que estarei me 
submetendo  a  uma cirurgia  de  "Tratamento  Corretiva  dos  Olhos  - 
Psoríase"  na  cidade  de  Guarapuava,  na  data  de  24  de  junho. 
REQUEIRO ainda seja dado conhecimento ao 1º Suplente do PMDB, 
vereador Cleber Pelizari, a fim de "CONVOCÁ-LO" a tomar Posse, em 
substituição da função. Em seguida foi  lido o  Ofício nº 136/2013,  de 
autoria  desta  Casa  Legislativa,  súmula:  CONVOCA  o  suplente  de 
vereador  Cleber  Pelizari  para  apresentar  CERTIDÃO  Eleitoral, 
confirmando ser o 1º Suplente do PMDB e tomar posse como Vereador, 
tendo em vista a licença médica do titular vereador Darci Massuqueto - 
PMDB. Na continuidade foi lido a CERTIDÃO, de autoria da JUSTIÇA 
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ,  súmula:  CERTIFICA,  que  a 
pedido  de  pessoa  interessada,  analisando  os  livros  do  sistema  de 
totalização das eleições municipais de 2012 da cidade de Laranjeiras do 
Sul/PR, que o Sr. CLEBER PELIZARI, figura como primeiro suplente de 
vereador  com  245  votos  pelo  partido  PMDB.  Na  sequencia  em 
conformidade com o que determina a legislação vigente em especial o 
artigo 22 e 40 da Lei Orgânica a senhora Presidenta solicitou do senhor 
Cleber  Pelizari  que,  da  tribuna,  com a  mão direita  estendida  para  a 
frente,  preste  o  seguinte  COMPROMISSO:  “Prometo  cumprir  a 
Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do 
Estado do Paraná e a Lei Orgânica do Município de Laranjeiras do 
Sul,  observar  as  leis,  desempenhar  com  lealdade,  moralidade  e 
transparência  o  mandato  que  me  foi  confiado,  e  trabalhar  pelo 
progresso do Município e pelo bem-estar de seu povo”, o que foi 
feito,  declarando  a  senhora  Presidente  oficialmente  EMPOSSADO o 
suplente de vereador senhor CLEBER PELIZARI na função de vereador 
titular.  A  seguir  o  vereador  Cleber  Pelizari  usou  da  palavra  para 
agradecer  a  Deus  em primeiro  lugar  e  ao  seus  Pais  que  se  fazem 
presentes Senhor Airton Pelizzari e Dona Raimunda Pelizari creditando 
a Eles a oportunidade de poder estar assumindo este importante cargo 
publico,  agradeceu também ao vereador Darci Massuqueto o qual se 
licenciou dando esta oportunidade para assumir pela primeira vez com 
muita honra o cargo de vereador, desejando ao vereador Massuqueto 
uma boa e breve recuperação,  finalizou agradecendo a receptividade 
por parte dos senhores vereadores e a presença de seus amigos em 
especial  aos  integrantes  do  Clube  de  Motociclistas  que  se  fazem 
presente em grande número. Foi lido o seguinte expediente recebido: 
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Projeto  de  Lei  nº.  024/2013,  autoria:  Poder  Executivo  Municipal, 
súmula:  Autoriza  a  Prefeitura  Municipal  de  Laranjeiras  do  sul-Pr,  a 
contratar  seguro  de  vida  e  por  invalidez  permanente,  em grupo,  ao 
Quadro  de  servidores  municipais  e  estabelece  outras  providencias, 
aceito  para  dar  entrada,  baixe-se  o  mesmo  às  comissões  de: 
Constituição  e  Justiça;  Finanças  e  Orçamento.  Projeto  de  Lei  nº. 
025/2013, autoria: Poder Executivo Municipal, súmula: Autoriza o Poder 
Executivo  Municipal  a  firmar  convênios  e  conceder  isenções  fiscais 
relativas a construção de unidade habitacionais vinculadas a Programa 
Habitacionais de Interesse Social, aceito para dar entrada, baixe-se o 
mesmo às comissões de: Constituição e Justiça; Finanças e Orçamento. 
Projeto  de  Lei  nº.  026/2013,  autoria:  Poder  Executivo  Municipal, 
súmula:  Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder veículo em 
comodato  e  estabelece  outras  providência,  aceito  para  dar  entrada, 
baixe-se o mesmo às comissões de:  Constituição e Justiça;  Obras e 
serviços  públicos.  PROJETO  DE  EMENDA  MODIFICATIVA  N.º. 
001/2013, autoria,  Vereadores membros da Comissão de Finanças, 
súmula: Modifica a redação do artigo 36 do Projeto de Lei nº 015/2013, 
reduzindo  de  40%  para  10%  a  abertura  de  créditos  adicionais 
suplementares ao orçamento fiscal do total geral da receita fixada para o 
exercício  de  2013,  aceito  para  dar  entrada,  baixe-se  o  mesmo  às 
comissões de: Finanças e Orçamento. PARECER n.º. 059/2013, autoria 
Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  sobre  o  Projeto  de  Lei  N.º 
021/2013,  autoria  Poder Executivo, súmula: Cria e institui a licença de 
compensação  pelo  exercícios  das  funções  nos  pontos  facultativos 
decretados  pelo  município  de  Laranjeiras  do  Sul-PR,  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. 060/2013,  autoria Comissão de Constituição e Justiça, 
sobre o Projeto de Lei N.º 021/2013,  autoria  Poder Executivo, 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,  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. 061/2013, autoria Comissão 
de Educação, Saúde e Assistência Social,  sobre o Projeto de Lei N.º 
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021/2013, autoria Poder Executivo, súmula: Cria e institui a licença de 
compensação  pelo  exercícios  das  funções  nos  pontos  facultativos 
decretados  pelo  município  de  Laranjeiras  do  Sul,  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.  PARECER n.º. 
062/2013, autoria Comissão de Finanças e Orçamento, sobre o Projeto 
de Lei N.º 016/2013, autoria Poder Executivo, 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, 
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.  MOÇÃO n.º. 003/2013, autoria, Vereadora Presidenta Ivone 
Portela  e  demais  vereadores,  súmula:  A  vereadora  Ivone  Portela, 
juntamente  com  os  demais  vereadores  da  Câmara  Municipal  de 
Laranjeiras do Sul, que esta subscrevem, dispensadas as formalidades 
regimentais,  encaminham  MOÇÃO DE PESAR, a família da Senhora 
MARIZA TEREZINHA NEGRELLI E SUA FILHA MARCELA NEGRELLI 
DE AZEVEDO, em decorrência de seus falecimentos ocorridos no dia 
20 de Junho de 2013, vitimadas de forma trágica, devido deslizamento 
de terras, soterrando-as em sua residência, na Av. Ivan F. do Amaral, 
volta em deliberação na hora do grande expediente na presente sessão. 
MOÇÃO n.º. 004/2013,  autoria, Vereadora Presidenta Ivone Portela e 
demais vereadores, súmula: A vereadora Ivone Portela, juntamente com 
os demais vereadores da Câmara Municipal de Laranjeiras do Sul, que 
esta  subscrevem,  dispensadas  as  formalidades  regimentais, 
encaminham  MOÇÃO  DE  PESAR, a  família  do  Senhor  CARLOS 
MARCELO  VIEIRA,  filho  do  Ex-Vereador  João  Carlos  Vieira,  em 
decorrência de seu falecimento ocorrido no dia 22 de Junho de 2013, 
vítima de acidente de trânsito na BR 277, volta em deliberação na hora 
do grande expediente na presente sessão. Leitura das Indicações de 
nºs.  295  a  302/2013,  de  autoria  de  diversos  vereadores,  aprovadas, 
oficie-se  conforme  o  solicitado.  Foram  RECEBIDOS os  seguintes 
documentos:  Ofício  nº  408/2013,  autoria:  Poder  Executivo  Municipal, 
súmula:  Resposta ao REQUERIMENTO Nº 014/2013,  sobre o PSS - 
Processo Seletivo Simplificado realizado pela Secretaria  Municipal  de 
Educação e Cultura, arquive-se. Ofício nº 128/2013, autoria: Secretaria 
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Municipal  de  Saúde,  súmula:  Dá  ciência  a  esta  Casa  a 
RECOMENDAÇÃO  ADMINISTRATIVA  Nº  010/2013  DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO, que trata de Assistência Farmacêutica aos Usuários do SUS, 
cópia  em  anexo,  arquive-se.  Ofício  nº  012/2013,  autoria:  Conselho 
Municipal  de  Assistência  Social,  súmula:  Convite  para  participar  da 
mesa de abertura da IX Conferência Municipal de assistência Social, 02 
de julho de 2013, no Cine Teatro Iguassú, ás 08:00 horas, arquive-se. 
Ofício nº 0130/2013, autoria: Conselho Municipal de Assistência Social, 
súmula:  Encaminha  cópia  da  Circular  Interna,  enviada  às  Escolas 
Municipais e CMEIS (Centros Municipais de educação Infantil), a qual 
orienta e normatiza procedimentos de organização escolar no intuito de 
adotar um sistema padrão, onde professores não tenham em sala de 
aula alunos com "Parentesco em 1º Grau", arquive-se. Ofício Convite, 
autoria:  Secretaria  Municipal  de  Agricultura,  súmula:  Convite  para 
participar  da mesa de abertura da IV Conferência Municipal  de Meio 
Ambiente, 25 de junho de 2013, no Auditório da CILS, ás 08:00 horas 
até  às  17:30  horas  arquive-se.  Foram  EXPEDIDOS os  seguintes 
documentos:  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.  Ofício  nº  137/2013, 
autoria:  Poder Legislativo Municipal, súmula:  Envia ao Executivo para 
conhecimentos e tomada das providências cabíveis o PROJETO DE LEI 
Nº  024/2013,  que  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,  e 
PROJETO DE LEI Nº 025/2013, Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
contratar financiamento co a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a oferecer 
garantias  e  dá  outras  providências,  arquive-se.  Ofício  nº  138/2013, 
autoria:  Poder Legislativo Municipal,  súmula: Envia ao Executivo para 
conhecimentos  e  tomada  das  providências  cabíveis  os 
REQUERIMENTOS Nº 036 e 0372013, arquive-se. Ofício nº 139/2013, 
autoria:  Poder Legislativo Municipal, súmula:  Envia ao Senhor Willian 
Adolfo  Schoroeder  o  REQUERIMENTO  Nº  038/2013,  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 a PRESTAÇÃO DE CONTAS dos   
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recursos recebidos para transporte de acadêmicos, arquive-se. Ofício nº 
140/2013, autoria: Poder Legislativo Municipal, súmula: Envia ao Poder 
Executivo, para conhecimento e tomada das providências cabíveis as 
INDICAÇÕES  DE  NºS  281  a  294,  arquive-se.  Ofício  nº  141/2013, 
autoria: Poder Legislativo Municipal, súmula: Envia ao Poder Executivo, 
para conhecimento e tomada das providências cabíveis os membros do 
CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB, sendo: Titular: Vereador Elton 
Ruths  e  Suplente:  Vereador  Silvano  Pereira,  arquive-se.  Ofício  nº 
142/2013,  autoria:  Poder  Legislativo  Municipal,  súmula: Envia  ao 
Deputado  Federal  Fernando  Giacobo,  ofício  solicitando  apoio  na 
"Aquisição de Patrulha Agrícola", destinada a Associação 16 de maio 
para  atendimento  aos  pequenos  agricultores  da  comunidade  do  Rio 
Laranjeiras,  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 a  MOÇÃO n.º. 003/2013, autoria, Vereadora Presidenta Ivone 
Portela  e  demais  vereadores,  súmula:  A  vereadora  Ivone  Portela, 
juntamente  com  os  demais  vereadores  da  Câmara  Municipal  de 
Laranjeiras do Sul, que esta subscrevem, dispensadas as formalidades 
regimentais,  encaminham  MOÇÃO DE PESAR, a família da Senhora 
MARIZA TEREZINHA NEGRELLI E SUA FILHA MARCELA NEGRELLI 
DE AZEVEDO, em decorrência de seus falecimentos ocorridos no dia 
20 de Junho de 2013, vitimadas de forma trágica, devido deslizamento 
de terras, soterrando-as em sua residência, na Av. Ivan F. do Amaral, 
aprovada,  oficie-se  conforme  requer.  Colocado  em  deliberação  do 
plenário a  MOÇÃO n.º. 004/2013, autoria, Vereadora Presidenta Ivone 
Portela  e  demais  vereadores,  súmula:  A  vereadora  Ivone  Portela, 
juntamente  com  os  demais  vereadores  da  Câmara  Municipal  de 
Laranjeiras do Sul, que esta subscrevem, dispensadas as formalidades 
regimentais,  encaminham  MOÇÃO DE PESAR, a  família  do  Senhor 
CARLOS MARCELO VIEIRA, filho do Ex-Vereador João Carlos Vieira, 
em decorrência  de  seu  falecimento  ocorrido  no  dia  22  de  Junho  de 
2013,  vítima de  acidente  de  trânsito  na  BR 277,  aprovada,  oficie-se 
conforme  requer.  Nada  mais  havendo  a  se  tratar  passou-se  aos 
trabalhos da ORDEM DO DIA:  matérias de   SEGUNDA DISCUSSÃO E   
VOTAÇÃO, nada  havendo  passou-se  às  matérias  de  PRIMEIRA 
DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO: Colocado  em  primeira  discussão  o 
PROJETO DE LEI N.º. 010/2013, de autoria do vereador Júnior Gurtat e 
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demais vereadores, cuja súmula: Declara e Reconhece como Entidade 
de Utilidade Pública Municipal a ASSOCIAÇÃO FUTURO CIDADÃO, 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.  Colocado  em  primeira  discussão  o 
PROJETO DE LEI N.º. 016/2013, de autoria do Poder Executivo, cuja 
súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens inservíveis 
do  Próprio  Municipal  e  estabelece  outras  providencias,  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. Colocado em primeira discussão o PROJETO DE LEI 
N.º. 021/2013, de autoria do Poder Executivo, cuja súmula: Cria e institui 
a  licença  de  compensação  pelo  exercícios  das  funções  nos  pontos 
facultativos  decretados  pelo  Município  de  Laranjeiras  do  Sul,  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.  Colocado  em  primeira  discussão  o 
PROJETO DE LEI N.º. 022/2013, de autoria do Poder Executivo, cuja 
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, 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, em especial todos deram as boas 
vindas ao novo vereador Cleber Pelizari. Nada mais havendo a se tratar 
a  senhora  Presidenta  após  usar  da  palavra  deu  por  encerrada  a 
presente sessão, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 01 de 
julho nas dependências da Câmara Municipal, a partir das 19:00 horas 
em tempo "CONCOVA" os senhores vereadores para a realização de 
"SESSÃO EXTRAORDINÁRIA", para a data de amanhã dia 25 de junho 
de  2013,  a  partir  das  19:00,  com  o  fim  específico  de  apreciar  em 
segunda  e  última  discussão  e  votação  as  seguintes  proposições: 
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PROJETO DE LEI N.º. 010/2013, de autoria do vereador Júnior Gurtat e 
demais vereadores, cuja súmula: Declara e Reconhece como Entidade 
de  Utilidade  Pública  Municipal  a  ASSOCIAÇÃO FUTURO CIDADÃO; 
PROJETO DE LEI N.º. 016/2013, de autoria do Poder Executivo, cuja 
súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens inservíveis 
do Próprio Municipal e estabelece outras providencias;  PROJETO DE 
LEI N.º. 021/2013, de autoria do Poder Executivo, cuja súmula: Cria e 
institui  a  licença  de  compensação  pelo  exercícios  das  funções  nos 
pontos  facultativos  decretados  pelo  Município  de  Laranjeiras  do  Sul; 
PROJETO DE LEI N.º. 022/2013, de autoria do Poder Executivo, cuja 
súmula: Altera ANEXO II  da Lei Municipal nº 014/2012 que cria mais 2 
vagas para a função de cargo efetivo de Engenheiro Civil. 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 - Cleber Pelizari                                                               
8 - Daniel Giacobo                                                             
9 - Elton Vicente Ruths                                                    
10 - Laureci Coradace Leal                                           
11 - Lenoir Antonio Marin                                                
12 - Marivaldo Luiz Caprini                                           
13 - Silvano Pereira Filho                                                
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