
ATA  N.º  030/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 020/2013

DIA 01/07/2013
No primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e treze (01/07/2013), 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 - DANIEL GIACOBO;  7 - CLEBER PELIZARI;  8 - 
ELTON VICENTE RUTHS; 09 - LAURECI CORADACE LEAL; 10 - LENOIR 
ANTONIO  MARIN;  11  - MARIVALDO  LUIZ  CAPRINI  e  12  - SILVANO 
PEREIRA FILHO. Registre-se a ausência do vereador  CARLOS ALBERTO 
MACHADO "MAGRÃO". 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 nº 028/2013 da Sessão Ordinária nº 019/2013, do dia 
24/06/2013 e  ATA nº 029/2013 da Sessão Extraordinária nº 007/2013, do 
dia  25/06/2013,  não  havendo  ressalvas  ficam  as  mesmas  aprovadas, 
publique-se e arquive-se. Foi lido o seguinte expediente recebido: Projeto de 
Lei  nº.  011/2013,  autoria:  Vereador  Cleber  Pelizari,  Júnior  Gurtat  e  Ivone 
Portela, súmula:  Declara e Reconhece como Entidade de Utilidade Pública 
Municipal  a  Associação  Laranja  Mecânica  Trial  Clube e  estabelece  outras 
providências, aceito para dar entrada, baixe-se o mesmo às comissões de: 
Constituição e Justiça; Educação, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei 
nº. 027/2013, autoria: Poder Executivo Municipal, súmula: Autoriza a abertura 
de crédito adicional  especial  no orçamento do município de Laranjeiras do 
Sul-Pr, para o exercício financeiro de 2013 e aditivar o CONVÊNIO COM A 
UAD  ASSOCIAÇÃO  UNIVERSITÁRIOS  ASSOCIADOS  DO  DINÃO  na 
importância de R$ 215.000,00 e estabelece outras providências, aceito para 
dar  entrada,  baixe-se  o  mesmo  às  comissões  de:  Constituição  e  Justiça; 
Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº. 028/2013, autoria: Poder Executivo 
Municipal, súmula:  Modifica o Art. 6º e seus parágrafos da Lei Municipal nº 
001/2003,  de 14/04/2003 que trata  do Conselho  Municipal  dos Direitos  do 
Idoso,  aceito  para  dar  entrada,  baixe-se  o  mesmo  às  comissões  de: 
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Constituição e Justiça; Educação, Saúde e Assistência Social. PARECER n.º. 
063/2013, autoria Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei 
N.º 026/2013, autoria Poder Executivo, súmula: Autoriza o Poder Executivo 
Municipal  a  Conceder  veículo  Marca  FORD/K  FLEX  modelo  e  ano  de 
fabricação 2012, em comodato, à APMF DA ESCOLA ETADUAL INDÍGENA 
KOGMU JOSÉ OLÍBIO, localizada em Boa Vista - Passo Liso, opinando pela 
TRAMITAÇÃO,  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. 
064/2013, autoria Comissão de Obras, Serviços Públicos, sobre o Projeto de 
Lei  N.º  026/2013,  autoria  Poder  Executivo,  súmula:  Autoriza  o  Poder 
Executivo Municipal a Conceder veículo Marca FORD/K FLEX modelo e ano 
de  fabricação  2012,  em  comodato,  à  APMF  DA  ESCOLA  ETADUAL 
INDÍGENA KOGMU JOSÉ OLÍBIO,  localizada em Boa Vista -  Passo Liso, 
opinando pela  APROVAÇÃO,  assinado pelos  Vereadores Membros: (Pres:  
Everson Mesquita;  Relator:  Aldemar  Becker;   Sec:Daniel  Giacobo),  aceito 
para dar entrada, junte-se o mesmo ao Projeto a que se refere. A seguir foi 
"APROVADO" o requerimento verbal do vereador Laureci Leal, para que seja 
colocado  ainda  na  presente  sessão  em  primeira  discussão  e  votação  o 
Projeto  de  Lei  nº  026/2013  de  autoria  do  Poder  Executivo  que  Concede 
veículo  Marca  FORD/K  FLEX  modelo  e  ano  de  fabricação  2012,  em 
comodato,  à  APMF  DA  ESCOLA  ETADUAL  INDÍGENA  KOGMU  JOSÉ 
OLÍBIO, localizada em Boa Vista - Passo Liso, já que o mesmo recebeu os 
pareceres das comissão permanentes pela tramitação e aprovação, além de 
atender a urgência de utilização do veículo por parte dos membros da APMF. 
REQUERIMENTO  n.º.  040/2013,  autoria:  Vereador  Everson  Mesquita, 
súmula:  Requer  que  após  ouvido  o  Douto  Plenário  seja  enviado  Ofício  à 
Associação Comercial  de  Laranjeiras  do  Sul  –  ACILS solicitando  que  nos 
informe  como  estão  as  tratativas  para  instalação  em  nosso  município  do 
Observatório  Social  do  Brasil,  esta  importante  Organização  Não 
Governamental que pode contribuir para a melhoria da gestão pública e atuar 
em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos, 
volta  em deliberação  na  hora  do  grande  expediente  na  presente  sessão. 
REQUERIMENTO  n.º.  041/2013,  autoria:  Vereador  Everson  Mesquita, 
súmula:  Requer  que  após  ouvido  o  Douto  Plenário  seja  enviado  Ofício  à 
Prefeita Municipal que informe em que fase se encontram os estudos para a 
CRIAÇÃO  do  Serviço  de  Atendimento  Móvel  de  Saúde  –  SAMU  em 
Laranjeiras do Sul, volta em deliberação na hora do grande expediente na 
presente sessão. Leitura das Indicações de nºs. 303 a 313/2013, de autoria 
de diversos  vereadores,  aprovadas,  oficie-se conforme o solicitado.  Foram 
RECEBIDOS os seguintes documentos:  Ofício nº 393/2013,  autoria:  Poder 
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Executivo Municipal, súmula: Resposta às INDICAÇÕES NºS 219 a 234/2013, 
de autoria de diversos vereadores, arquive-se.  Ofício nº 409/2013,  autoria: 
Poder  Executivo  Municipal,  súmula:  Resposta  ao  REQUERIMENTO  Nº 
031/2013, de autoria do vereador Darci Massuqueto,  que solicita a relação 
nominal  dos servidores no cargo de auxiliar  de serviços gerais  que atuam 
como zeladores,  arquive-se.  Ofício  nº  424/2013,  autoria:  Poder  Executivo 
Municipal, súmula: Resposta ao REQUERIMENTO Nº 034/2013, de autoria do 
vereador  Elton,  Zezo  e  Silvano,  que  solicitam  do  executivo  cópia  dos 
Processos de liberação dos loteamentos  Jardim Paris  e Jardim Marchese, 
arquive-se.  Ofício nº 429/2013, autoria: Poder Executivo Municipal, súmula: 
Resposta ao REQUERIMENTO Nº 028/2013, de autoria do vereador Everson 
Mesquita,  que  requer  informações  sobre  o  imóvel  de  propriedade  da 
Associação  de  Moradores  de  Vilas  -  AMOVILAS,  arquive-se.  Ofício  nº 
429/2013,  autoria:  Poder  Executivo  Municipal,  súmula:  Resposta  ás 
INDICAÇÕES nº 235 a 257  de autoria de diversos vereadores, arquive-se. 
Ofício  nº  433/2013,  autoria:  Poder  Executivo  Municipal,  súmula:  Requer 
Prorrogação  de  Prazo  para  apresentação  de  resposta  aos 
REQUERIMENTOS  Nº  028  -  032  E  033/2013,  de  autoria  dos  senhores 
vereadores,  arquive-se.  Ofício  nº  437/2013,  autoria:  Poder  Executivo 
Municipal, súmula: Resposta ao REQUERIMENTO Nº 036/2013, de autoria da 
Mesa  Diretora  desta  Casa  que  conforme  solicitado  do  Ministério  Público 
requer  do  Poder  Executivo  esclarecimentos  a  cerca  da  implantação  de 
sistema  de  abastecimento  de  água  para  as  famílias  moradores  do 
Assentamento  Passo  Liso,  arquive-se.  Ofício  nº  185/2013,  autoria:  Poder 
Executivo Municipal, súmula: Solicita a Indicação de 2 membros para integrar 
o  Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Urbano  e  Meio  Ambiente  - 
COMDUMA, volta em deliberação na hora do grande expediente.  Ofício nº 
01/2013,  autoria:  UAD- UNIVERSITÁRIOS  ASSOCIADOS  DO  DINÃO  , 
súmula: Resposta ao REQUERIMENTO Nº 038/2013, de autoria do Vereador 
Aldemar  Becker,  Marivaldo  Caprini,  Júnior  Gurtat  e  Everson  Mesquita,  os 
quais  solicitam  da  UAD  -  Prestação  de  Contas  dos  recursos  financeiros 
oriundos  da  municipalidade,  arquive-se.  Ofício  nº  012/2013,  autoria: 
Conselho Municipal de Assistência Social , súmula: Convite para participar da 
Abertura da IX Conferência Municipal de Assistência Social, dia 02 de julho, 
Cine Teatro Iguassú, início 08:00 horas, arquive-se.  Ofício Convite, autoria: 
Sociedade Rural do Centro Oeste, súmula: Convite para participar de reunião 
de Prestação de Contas referente a EXPOAGRO 2013, ás 19:00 horas do dia 
03 de julho no Parque de Eventos,  arquive-se.  Ofício nº 08/2013,  autoria: 
Escola Municipal Vereador Antônio Ribeiro de Oliveira, súmula:  Convite para 
participar de Festa Julina, dia 07 de julho, arquive-se.  Ofício nº 1137/2013, 
autoria: Deputado Nereu Moura, súmula: Encaminha cópia de Ofício enviado 
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à  Secretaria  de  Estado  da  Saúde,  ratificando  o  pedido  formulado  pela 
Presidente  e  demais  vereadores  solicitando  a  implantação  do  Centro  de 
Testagem  e  Aconselhamento  através  da  5ª  Regional  de  Saúde  de 
Guarapuava,  arquive-se.  Ofício  nº  1175/2013,  autoria:  Deputado  Nereu 
Moura, súmula: Encaminha cópia de Resposta referente à solicitação de uma 
Kombi ou Van, para ser destinada à Associação de Senhoras de Caridade, 
arquive-se. Justificativa de Ausência, autoria: Vereador Carlos A. Machado, 
volta em deliberação na hora do grande expediente.  Foram EXPEDIDOS os 
seguintes  documentos:  Ofício  nº  144/2013,  autoria:  Poder  Legislativo 
Municipal, súmula:  Envia ao Executivo para conhecimentos e tomada das 
providências  cabíveis  as  INDICAÇÕES  Nºs  295  a  302/2013,  arquive-se. 
Ofício nº 145/2013, autoria:  Poder Legislativo Municipal, súmula:  Envia ao 
Executivo  para  conhecimentos  e  tomada  das  providências  cabíveis  o 
PROJETO DE LEI Nºs 026 - 027 - 028 e 029/2013, devidamente aprovados 
para providências, 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.  040/2013,  autoria:  Vereador  Everson  Mesquita, 
súmula:  Requer  que  após  ouvido  o  Douto  Plenário  seja  enviado  Ofício  à 
Associação Comercial  de  Laranjeiras  do  Sul  –  ACILS solicitando  que  nos 
informe  como  estão  as  tratativas  para  instalação  em  nosso  município  do 
Observatório  Social  do  Brasil,  esta  importante  Organização  Não 
Governamental que pode contribuir para a melhoria da gestão pública e atuar 
em favor da transparência e da qualidade na aplicação dos recursos públicos, 
"APROVADO",  oficie-se conforme requer.  REQUERIMENTO n.º.  041/2013, 
autoria:  Vereador  Everson  Mesquita,  súmula:  Requer  que  após  ouvido  o 
Douto Plenário seja enviado Ofício à Prefeita Municipal que informe em que 
fase se encontram os estudos para a CRIAÇÃO do Serviço de Atendimento 
Móvel  de Saúde  – SAMU em Laranjeiras  do  Sul,  "APROVADO",  oficie-se 
conforme  requer.  Ofício  nº  185/2013,  autoria:  Poder  Executivo  Municipal, 
súmula: Solicita a Indicação de 2 membros para integrar o Conselho Municipal 
de  Desenvolvimento  Urbano  e  Meio  Ambiente  -  COMDUMA,  tendo  sido 
indicado  os  vereadores:  Júnior  Gurtat  e  Elton  Ruths.  Justificativa  de 
Ausência,  autoria:  Vereador  Carlos  A.  Machado,  súmula:  Ausência  da 
Sessão deste dia 01 de julho, tendo em vista estar acompanhando sua filha 
Helena  Machado,  que  estará  se  submetendo  a  Cirurgia  na  cidade  de 
Cascavel, "APROVADA", arquive-se. 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.  026/2013,  de  autoria  do  Poder  Executivo,  cuja  súmula: Concede 
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veículo  Marca  FORD/K  FLEX  modelo  e  ano  de  fabricação  2012,  em 
comodato,  à  APMF  DA  ESCOLA  ETADUAL  INDÍGENA  KOGMU  JOSÉ 
OLÍBIO,  localizada  em Boa  Vista  -  Passo  Liso,  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 sessão ordinária deste Poder para o dia 08 de 
julho nas 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: 01 - Ivone Portela                                                                  
Vice-Presidente: 02 - Aldemar Becker da Silva                                            
1º Secretário: 03 - Alexandre Gurtat Júnior                                             
2º Secretário: 04 - Everson Mesquita                                                          
Vereadora: 05 - Clarice Bortoluzzi Viola                                               
Vereadores: 06 - Carlos Alberto Machado                                             

07 - Cleber Pelizari                                                                
08 - Daniel Giacobo                                                              
09 - Elton Vicente Ruths                                                     
10 - Laureci Coradace Leal                                                 
11 - Lenoir Antonio Marin                                                   
12 - Marivaldo Luiz Caprini                                                 
13 - Silvano Pereira Filho                                                    
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