
ATA  N.º  031/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 021/2013

DIA 08/07/2013
Aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e treze (08/07/2013), 
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  - CARLOS  ALBERTO  MACHADO  "MAGRÃO";  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 nº 030/2013 da Sessão Ordinária 
nº  020/2013, do  dia  01/07/2013,  não  havendo  ressalvas  ficam  as 
mesmas  aprovadas,  publique-se  e  arquive-se.  Foi  lido  o  seguinte 
expediente recebido: REQUERIMENTO n.º. 042/2013, autoria: Vereador 
Darci Massuqueto, súmula: Requer do Poder Executivo, que nos informe 
sobre  servidores  públicos  municipais  no  cargo  de  "auxiliar  de 
manutenção  I"  que  atuam  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.  REQUERIMENTO  n.º.  043/2013, 
autoria: Vereador Aldemar Becker e outros, súmula: Requer do Poder 
Executivo, que informe sobre a aquisição de TABELAS DE BASQUETE 
para uso na Praça José Nogueira do Amaral e Parque Aquático, sendo: 
1 -  Cópia de Licitação,  se é que houve;  2  -  Cópia de Contrato com 
descrição de material utilizado na confecção das tabelas;  3 - Cópia da 
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Nota  Fiscal,  volta  em deliberação  na  hora  do  grande  expediente  na 
presente  sessão.  REQUERIMENTO  n.º.  044/2013,  autoria:  Vereador 
Júnior Gurtat, Ivone Portela e Cleber Pelizari, súmula: Requer do Poder 
Executivo, que envie a esta Casa o seguinte: -  Cópia do "Caderno de 
Participação  Municipal  na  Composição  do  ICMS",  emitido 
anualmente pela Secretaria de Estado da Fazenda, volta em deliberação 
na hora do grande expediente na presente sessão.  REQUERIMENTO 
n.º. 045/2013,  autoria: Vereador Everson Mesquita, súmula: Requer  à 
Prefeita Municipal, sobre o Centro Estadual de Educação Profissional – 
CEEP,  a  escola  técnica  de  Laranjeiras  do  Sul,  solicitando  que  nos 
informe  se  a  Prefeitura  de  Laranjeiras  do  Sul  vai  cumprir  com  o 
compromisso  assumido  com  a  Secretaria  Estadual  de  Educação  e 
executar o projeto da rede de esgotamento sanitário, ligando a Escola 
Técnica  à  rede  da  Sanepar,  na  Rua  Santana.  As  obras  estão 
praticamente concluídas e a ligação é necessária para que se possa 
inaugurar a escola e colocá-la a serviço de nossa população. A obra é 
uma  importante  conquista  de  todos  os  Laranjeirenses,  na  qual  os 
Governos  Federal,  Estadual  e  Municipal  estão  fazendo  grandes 
investimentos,  volta em deliberação na hora do grande expediente na 
presente  sessão.  REQUERIMENTO  n.º.  046/2013,  autoria:  Vereador 
Everson Mesquita, súmula: Requer  à Prefeita Municipal, sobre o Posto 
de Saúde do Bairro Água Verde, quais as providencias que estão sendo 
tomadas para que o mesmo possa ser utilizado e trazer melhorias no 
atendimento de saúde daquela parte da cidade, que abrange também o 
bairro Bancários. A obra está abandonada e deteriorando dia a dia, seja 
pela ação do tempo ou de vândalos,  volta em deliberação na hora do 
grande expediente na presente sessão. Leitura das Indicações de nºs. 
314 a 335/2013, de autoria de diversos vereadores, aprovadas, oficie-se 
conforme o solicitado. Foram  RECEBIDOS os seguintes documentos: 
Ofício  nº  445/2013,  autoria:  Poder  Executivo  Municipal,  súmula: 
Resposta ao REQUERIMENTO Nº 037/2013, de autoria dos vereadores 
Elton, Silvano e Zezo, que requerem do Poder Executivo informações do 
FUNDEB,  arquive-se.  Ofício  nº  446/2013,  autoria:  Poder  Executivo 
Municipal,  súmula:  Resposta  ao  REQUERIMENTO  Nº  033/2013,  de 
autoria dos vereadores Elton, Silvano e Zezo, que requerem do Poder 
Executivo informações sobre os serviços de limpeza nos logradouros 
públicos,  realizados  pelas  empresas  terceirizadas,  arquive-se.  Ofício 
Circular nº 19/2013, autoria: Secretaria Municipal de Educação, súmula: 
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CONVOCA todos os Conselheiros do CACS - FUNDEB, neste caso o 
representante desta Casa o Vereador Elton Ruths para reunião ordinária 
dia 09/07/2013 às 08:00 horas nas dependências da SEMEC, arquive-
se.  Ofício  Circular  nº  45/2013,  autoria:  Sindicato  dos  Servidores, 
súmula: Solicita que seja colocado na pauta de discussão e votação o 
Projeto  de  Lei  que  trata  da  DOAÇÃO  DO  TERRENO  ao  Sindicato, 
arquive-se.  Foram  EXPEDIDOS os  seguintes  documentos:  Ofício  nº 
146/2013,  autoria:  Envia  ao Executivo  para conhecimentos e  tomada 
das providências cabíveis o REQUERIMENTO Nº 041/2013, de autoria 
do  vereador  Everson  Mesquita,  Requer  da  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, arquive-se. Ofício nº 147/2013, autoria: Poder Legislativo Municipal, 
súmula: Enviado à Associação Comercial e Industrial de Laranjeiras do 
Sul – ACILS o REQUERIMENTO Nº 040/2013, de autoria do vereador 
Everson  Mesquita,  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, 
arquive-se.  Ofício  nº  148/2013,  autoria:  Poder  Legislativo  Municipal, 
súmula: Envia  ao  Executivo  para  conhecimentos  e  tomada  das 
providências cabíveis os INDICAÇÕES Nº 303 A 313/2013, de autoria 
de diversos vereadores, arquive-se.  Ofício nº 149/2013, autoria:  Poder 
Legislativo  Municipal, súmula: Envia  Ofício solicitando  do 
Superintendente  do  INCRA -  Nilton  Bezerra  Guedes,  que  autorize  a 
Unidade Avançada de Laranjeiras do Sul a emitir o CCIR - Certificado 
de Cadastro de Imóvel Rural, acima do limite onde atende a Unidade 
Municipal, evitando que seja solicitado à Regional de Curitiba, arquive-
se.  Ofício nº 150/2013,  autoria:  Poder Legislativo Municipal, súmula: 
Em atenção ao Ofício nº. 185/2013, subscrito pelo Executivo, informa 
que após a deliberação plenária, foram indicados para representar esta 
Casa  Legislativa  no  CONSELHO  MUNICIPAL  DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE - COMDUMA, os 
vereadores: Júnior Gurtat e Elton Ruths, arquive-se. Ofício nº 150/2013, 
autoria:  Poder  Legislativo  Municipal, súmula: informa  que  após  a 
deliberação plenária, foi indicado para representar esta Casa Legislativa 
no COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA o 
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vereador: Laureci Leal,  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 os seguintes:  REQUERIMENTO n.º. 042/2013, 
autoria:  Vereador  Darci  Massuqueto,  súmula:  Requer  do  Poder 
Executivo,  que  nos  informe  sobre  servidores  públicos  municipais  no 
cargo de "auxiliar de manutenção I" que atuam nos diversos setores da 
administração pública, do tipo: 1 - Relação nominal dos Servidores; 2 - 
Local  de  trabalho  dos  mesmos,  "APROVADO",  arquive-se. 
REQUERIMENTO n.º.  043/2013,  autoria:  Vereador  Aldemar Becker e 
outros,  súmula:  Requer  do  Poder  Executivo,  que  informe  sobre  a 
aquisição  de  TABELAS  DE  BASQUETE  para  uso  na  Praça  José 
Nogueira do Amaral e Parque Aquático, sendo:  1 - Cópia de Licitação, 
se  é  que  houve;  2  -  Cópia  de  Contrato  com  descrição  de  material 
utilizado  na  confecção  das  tabelas;  3 -  Cópia  da  Nota  Fiscal, 
"APROVADO",  arquive-se.  REQUERIMENTO  n.º.  044/2013,  autoria: 
Vereador Júnior Gurtat, Ivone Portela e Cleber Pelizari, súmula: Requer 
do  Poder  Executivo,  que  envie  a  esta  Casa  o  seguinte:  -  Cópia  do 
"Caderno  de  Participação  Municipal  na  Composição  do  ICMS",  
emitido  anualmente  pela  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda, 
"APROVADO",  arquive-se.  REQUERIMENTO  n.º.  045/2013,  autoria: 
Vereador Everson Mesquita, súmula: Requer à Prefeita Municipal, sobre 
o Centro Estadual de Educação Profissional – CEEP, a escola técnica 
de Laranjeiras do Sul,  solicitando que nos informe se a Prefeitura de 
Laranjeiras  do  Sul  vai  cumprir  com o  compromisso assumido  com a 
Secretaria  Estadual  de  Educação  e  executar  o  projeto  da  rede  de 
esgotamento sanitário, ligando a Escola Técnica à rede da Sanepar, na 
Rua Santana.  As obras estão praticamente concluídas e a  ligação é 
necessária para que se possa inaugurar a escola e colocá-la a serviço 
de nossa população. A obra é uma importante conquista de todos os 
Laranjeirenses,  na  qual  os  Governos  Federal,  Estadual  e  Municipal 
estão  fazendo  grandes  investimentos,  "APROVADO",  arquive-se. 
REQUERIMENTO n.º.  046/2013,  autoria: Vereador Everson Mesquita, 
súmula: Requer à Prefeita Municipal, sobre o Posto de Saúde do Bairro 
Água Verde, quais as providencias que estão sendo tomadas para que o 
mesmo possa ser utilizado e trazer melhorias no atendimento de saúde 
daquela  parte  da  cidade,  que  abrange  também  o  bairro  Bancários, 
"APROVADO", arquive-se. Nada mais havendo a se tratar passou-se 
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aos  trabalhos  da  ORDEM  DO  DIA:  matérias  de  SEGUNDA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, Colocado em segunda e última discussão e 
votação  o  PROJETO  DE  LEI  N.º.  026/2013,  de  autoria  do  Poder 
Executivo, cuja súmula: 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, 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,  faça-se  a  Lei.  Nada  mais  havendo 
passou-se às matérias de PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Nada 
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 15 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 - Daniel Giacobo                                                 
08 - Darci Massuqueto                                          
09 - Elton Vicente Ruths                                       
10 - Laureci Coradace Leal                                
11 - Lenoir Antonio Marin                                     
12 - Marivaldo Luiz Caprini                                
13 - Silvano Pereira Filho                                     
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