
ATA  N.º  034/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 024/2013

DIA 29/07/2013
Aos  vinte  e  nove  dias  do  mês  de  julho  do  ano  de  dois  mil  e  treze 
(29/07/2013), 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 033/2013 da Sessão Ordinária nº 023/2013, do dia 22/07/2013, não 
havendo ressalvas ficam as mesmas aprovadas, publique-se e arquive-
se.  PROJETO  DE  LEI  N.º.  037/2013,  autoria:  Poder  Executivo 
Municipal,  súmula:  Reestrutura  o  Conselho  Municipal  de  Turismo  - 
COMTUR,  baixe-se  o  mesmo  a  comissão  de  constituição  e  justiça; 
educação,  saúde  e  assistência  social.  MOÇÃO  DE  LOUVOR  E 
CONGRATULAÇÕES  N.º.  006/2013,  autoria:  Vereador  Júnior  Gurtat, 
Ivone  Portela,  Darci  Massuqueto  e  demais  vereadores,  súmula: 
"MOÇÃO DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO" ao Informativo de 
humor  "PIO DO JACÚ -  O FATO DO BOATO",  pela  sua centésima 
edição  do  exemplar  que  circula  em  Laranjeiras  do  Sul  e  vários 
Municípios da região da Cantuquiriguaçú, volta em deliberação na hora 
do  grande  expediente  na  presente  sessão.  Foi  lido  o  seguinte 
expediente recebido: Leitura das Indicações de nºs. 356 a 362/2013, 
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de  autoria  de  diversos  vereadores,  aprovadas,  oficie-se  conforme  o 
solicitado.  Foram  RECEBIDOS os  seguintes  documentos:  Ofício  nº 
2004/2013,  autoria: Caixa Econômica Federal,  súmula:  Em atenção à 
solicitação  desse  município,  e  de  acordo  com  as  justificativas 
apresentadas,  o  Ministério  da  Agricultura,  pecuária  e  Abastecimento, 
representado  pela  Caixa  econômica  Federal,  procedeu  alteração  por 
Aditivo  Contratual,  dos  termos,  sobre  o  Contrato  de  repasse 
7607702011 MAPA- PRODESA,  que fica alterado para Dezembro de 
2013, arquive-se. Ofício nº 532/2013, autoria: Poder Executivo, súmula: 
Resposta  ao  REQUERIMENTO nº  043/2013,  de  autoria  do  vereador 
Aldemar  Becker,  Caprini  e  Massuqueto  que  requer  do  executivo 
informações sobre a aquisição de tabelas de basquete par uso na Praça 
José  Nogueira  do  Amaral  e  Parque  Aquático,  arquive-se.  Ofício  nº 
530/2013,  autoria:  Poder  Executivo,  súmula:  Resposta  ao 
REQUERIMENTO nº 044/2013, de autoria da vereadora Ivone Portela, 
Júnior  Gurtat  e  Cleber  Pelizari  que  requer  do  executivo  "Cópia  do 
Caderno de Participação Municipal na Composição do ICMS referente 
ao  ano  de  2013,  arquive-se.  Ofício  nº  533/2013,  autoria:  Poder 
Executivo,  súmula:  Resposta  ao  REQUERIMENTO  nº  045/2013,  de 
autoria  do  vereador  Everson  Mesquita,  que  requer  do  executivo 
"Informações  sobre  do  Centro  Estadual  de  educação  Profissional  - 
CEEP,  arquive-se.  Ofício  nº  534/2013,  autoria:  Poder  Executivo, 
súmula:  Resposta  ao  REQUERIMENTO  nº  046/2013,  de  autoria  do 
vereador  Everson  Mesquita,  que  requer  do  executivo  "Informações 
sobre o Posto de Saúde do Bairro Água Verde, arquive-se.  Ofício nº 
04/2013,  autoria: Vereador Everson Mesquita, súmula:  Nos termos do 
Inciso IV do artigo 20 do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem 
apresentar  PEDIDO DE RENÚNICA da condição de 2º Secretário da 
Mesa Diretiva de nossa Câmara de vereadores, por determinação da 
Presidência  conforme  prevê  o  Artigo  23  do  Regimento  Interno  o 
preenchimento do cargo vago na Mesa, haverá eleições suplementares 
na 1ª  Sessão Ordinária  seguinte  àquela  na qual  se verificar  a  vaga, 
portanto, a eleição da ocupação da 2ª secretaria acontece na sessão 
ordinária  de  segunda  feira  dia  05  de  agosto,  arquive-se.  Foram 
EXPEDIDOS os  seguintes  documentos:  Ofício  nº  163/2013,  autoria: 
Poder Legislativo, súmula: Envia ao Poder Executivo para conhecimento 
e tomada de providências, devidamente aprovadas por este Poder as 
INDICAÇÕES  nºs  344  a  355,  de  autoria  de  diversos  vereadores, 
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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  a  MOÇÃO  DE 
LOUVOR  E  RECONHECIMENTO  N.º.  006/2013,  autoria:  Vereador 
Júnior  Gurtat,  Ivone Portela,  Darci  Massuqueto e demais vereadores, 
súmula:  "MOÇÃO  DE  APLAUSOS  E  RECONHECIMENTO" ao 
Informativo de humor "PIO DO JACÚ - O FATO DO BOATO", pela sua 
centésima  edição  do  exemplar  que  circula  em  Laranjeiras  do  Sul  e 
vários Municípios da região da Cantuquiriguaçú, após ter sido colocado 
em  votação  foi  a  mesma  aprovada  por  unanimidade  do  plenário. 
Registre-se a presença da Ex-Vereadora Professora Elvira Benitez, mãe 
do diretor do Jornal Pio do Jacú Denis Migliorini, a qual o representa 
neste momento. Nada mais havendo a se tratar passou-se aos trabalhos 
da  ORDEM  DO  DIA:  matérias  de  SEGUNDA  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO, Colocado  em discussão  e  votação  o  Projeto  de  Lei  nº 
014/2013,  autoria  do  Executivo,  súmula: Autoriza  o  Poder  Executivo 
Municipal a conceder direito real de uso de terreno com benfeitorias, ao 
Sindicato  dos  Servidores  e  Funcionários  Públicos  Municipais  de 
Laranjeiras  do Sul-PR.,  tendo sido  "aprovado" na sua íntegra e por 
unanimidade do plenário,  faça-se a Lei. Nada havendo passou-se às 
matérias  de  PRIMEIRA  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO: Colocado  em 
Discussão o  Projeto de Lei nº 011/2013,  autoria do 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, após apreciado 
e  amplamente  discutido  foi  o  mesmo  colocado  em  votação  nominal 
conforme prevê o artigo 153 do regimento interno, foi ele "aprovado" na 
sua íntegra e por unanimidade do plenário, volta em segunda e última 
discussão  e  votação  na  próxima  sessão. Colocado  em Discussão  o 
Projeto  de  Lei  nº  024/2013,  autoria  do  Poder  Executivo,  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,  após  apreciado  e  amplamente  discutido  foi  o 
mesmo colocado em votação nominal conforme prevê o artigo 155 do 
regimento  interno,  tendo  sido  "aprovado" na  sua  íntegra  e  por 
unanimidade  do  plenário,  volta  em  segunda  e  última  discussão  e 
votação  na  próxima  sessão.  Colocado  em  discussão  e  votação  o 
Projeto  de  Lei  nº  025/2013,  autoria  do  Poder  Executivo,  súmula: 
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Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  firmar  convênios  e  conceder 
isenções  fiscais  relativas  a  construção  de  unidade  habitacionais 
vinculadas  a  Programa  Habitacionais  d  Interesse  Social,  tendo  sido 
"aprovado" na sua íntegra e por  unanimidade do plenário,  volta  em 
segunda e última discussão e votação na próxima sessão. Colocado em 
discussão e votação o  Projeto de Lei nº 028/2013,  autoria do Poder 
Executivo, 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,  tendo  sido  "aprovado" na  sua  íntegra  e  por 
unanimidade  do  plenário,  volta  em  segunda  e  última  discussão  e 
votação na próxima sessão. 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 para o dia 05 de agosto do corrente, neste mesmo local 
e horário de costume. 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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