
ATA  N.º  035/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 025/2013

DIA 05/08/2013
Aos  cinco  dias  do  mês  de  agosto  do  ano  de  dois  mil  e  treze 
(05/08/2013), 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 - DARCI 
MASSUQUETO; 8  - ELTON  VICENTE  RUTHS;  9 - LAURECI 
CORADACE LEAL; 10 - LENOIR ANTONIO MARIN; 11 - MARIVALDO 
LUIZ  CAPRINI  e  12  - SILVANO  PEREIRA  FILHO.  Registre-se  a 
ausência  do  vereador:  1  -  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 034/2013 da Sessão Ordinária 
nº  024/2013, do  dia  29/07/2013,  não  havendo  ressalvas  ficam  as 
mesmas aprovadas, publique-se e arquive-se. Em seguida passou-se à 
ELEIÇÃO para escolha da 2ª Secretaria desta Casa, tendo em vista o 
pedido  de  RENÚNCIA  do  vereador  titular  EVERSON  MESQUITA, 
verificando  não  haver  Vereadores  inscritos,  a  Senhora  Presidente 
determina  que  proceda-se  em  conformidade  com  o  Artigo  23  do 
Regimento Interno, o qual diz  que no caso de não haver candidato para 
concorrer à eleição prevista no “caput” deste artigo, após três tentativas 
de eleição suplementar,  em sessões ordinárias  seguidas,  assumirá o 
cargo vago obrigatoriamente, o Vereador mais votado entre os que não 
participam da Mesa.  PROJETO DE LEI N.º.  038/2013,  autoria: Poder 
Executivo Municipal,  súmula:  Trata  da ampliação de 2  (duas)  para 4 
(quatro)  vagas  a  serem  preenchidas  por  candidatos  devidamente 
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aprovados em Concurso Público  realizado  na gestão  anterior  para a 
função  de  OFICIAL  DE  SERVIÇO  I  (Mestre  de  Obras),  baixe-se  o 
mesmo  a  comissão  de  constituição  e  justiça;  finanças  e  orçamento. 
PROJETO DE LEI N.º.  039/2013,  autoria: Poder Executivo Municipal, 
súmula: Baseado numa orientação da Secretaria de Estado do Trabalho, 
Emprego e Economia Solidária vê se a necessidade de criar no âmbito 
municipal o COMSEA – Conselho Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional,  colegiado  que  terá  atribuições  como  propor  políticas, 
programas  e  ações  que  configurem o  direito  humano  à  alimentação 
como parte integrante do direito de cada cidadão, baixe-se o mesmo a 
comissão de constituição e justiça;  finanças e orçamento.  PARECER 
N.º.  074/2013,  autoria:  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  sobre  o 
Projeto de Lei  N.º  033/2013,  de autoria do Poder Executivo,  súmula: 
Autoriza o Poder  Executivo a celebrar  convênio com o  CENTRO DE 
MANORES INTEGRADOS NA COMUNIDADE - CEMIC, na importância 
de 1.500,00, (mil e quinhentos reais) mensais em gêneros alimentícios e 
a  ceder  3  (três)  servidores,  opinando  pela  "tramitação",  junte-e  ao 
projeto a que se refere. PARECER N.º. 075/2013, autoria: Comissão de 
Finanças e Orçamento, sobre o Projeto de Lei N.º 033/2013, de autoria 
do  Poder  Executivo,  súmula:  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  celebrar 
convênio  com  o  CENTRO  DE  MANORES  INTEGRADOS  NA 
COMUNIDADE - CEMIC, na importância de 1.500,00, (mil e quinhentos 
reais) mensais em gêneros alimentícios e a ceder 3 (três) servidores, 
opinando  pela  "aprovação",  junte-e  ao  projeto  a  que  se  refere. 
PARECER  N.º.  076/2013,  autoria:  Comissão  de  Educação,  Saúde  e 
Assistência Social, sobre o  Projeto de Lei N.º 033/2013, de autoria do 
Poder  Executivo,  súmula:  Autoriza  o  Poder  Executivo  a  celebrar 
convênio  com  o  CENTRO  DE  MANORES  INTEGRADOS  NA 
COMUNIDADE - CEMIC, na importância de 1.500,00, (mil e quinhentos 
reais) mensais em gêneros alimentícios e a ceder 3 (três) servidores, 
opinando  pela  "aprovação",  junte-e  ao  projeto  a  que  se  refere. 
PARECER N.º. 077/2013, autoria: Comissão de Constituição e Justiça, 
sobre o  Projeto de Lei  N.º  031/2013,  de autoria do Poder Executivo, 
súmula:  Cria  a  Secretaria  de  Controle  Interno  do  Município  de 
Laranjeiras  do  Sul  e  dispõe  sobre  o  Sistema  de  Controle  Interno 
Municipal nos termos do art. 31, da Constituição Federal, art. 59, da Lei 
Complementar  nº  101,  de  04  de  maio  de  2000  e  Lei  Orgânica  do 
Município.,  opinando  pela  "tramitação",  junte-e  ao  projeto  a  que  se 
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refere.  PARECER  N.º.  078/2013,  autoria:  Comissão  de  Finanças  e 
Orçamento, sobre o  Projeto de Lei N.º 031/2013, de autoria do Poder 
Executivo, súmula: Cria a Secretaria de Controle Interno do Município de 
Laranjeiras  do  Sul  e  dispõe  sobre  o  Sistema  de  Controle  Interno 
Municipal nos termos do art. 31, da Constituição Federal, art. 59, da Lei 
Complementar  nº  101,  de  04  de  maio  de  2000  e  Lei  Orgânica  do 
Município.,  opinando  pela  "aprovação",  junte-e  ao  projeto  a  que  se 
refere. REQUERIMENTO N.º. 047/2013, autoria: vereador Júnior Gurtat, 
Ivone Portela e demais vereadores, súmula: Requer seja enviado Ofício 
ao CREA-PR, que envie a esta Casa documentação sobre a verificação 
nas obras públicas destinadas na construção de Posto  de Saúde do 
Bairro Água Verde e da Super Creche, loteamento Alberti, localizada no 
loteamento Monte Castelo do Município  de Laranjeiras  do Sul  -  PR., 
volta em deliberação na hora do grande expediente na presente sessão. 
REQUERIMENTO N.º.  048/2013,  autoria:  vereador Everson Mesquita, 
súmula:  Requer do  Poder  Executivo  cópia  do  Convênio 
012/2010/SAIP/MDS, SIAFI 753796, no valor de R$ 216.026,00, firmado 
entre o Município e o MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E COMBATE A FOME – MDS,  que tem como ação a Promoção da 
Inclusão Produtiva, volta em deliberação na hora do grande expediente 
na  presente  sessão.  REQUERIMENTO  N.º.  049/2013,  autoria: 
vereadores membros da comissão de finanças e orçamento,  súmula: 
Tendo como objetivo emitir Parecer sobre o Projeto de Lei nº 027/2013 
de autoria do Poder Executivo, requeremos seja enviado ofício ao  Sr. 
Willian Adolfo Schroeder,  Presidente da  UAD - UNIVERSITÁRIOS 
ASSOCIADOS DO DINÃO  , solicitando do mesmo a "  PRESTAÇÃO DE   
CONTAS" dos  recursos  recebidos,  sendo  públicos  -  da  prefeitura  e 
privados - dos alunos, para transporte dos universitários associados às 
Faculdades de Cascavel e Guarapuava, volta em deliberação na hora 
do  grande expediente  na presente  sessão.  MOÇÃO DE LOUVOR E 
RECONHECIMENTO N.º. 007/2013, autoria: vereadores: Júnior Gurtat, 
Ivone Portea, Darci Massuqueto e demais vereadores, súmula: MOÇÃO 
DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO" aos Policiais Civis do Paraná, 
lotados  em  Laranjeiras  do  Sul:  REINALDO  PEREIRA  DA  SILVA e 
OSCAR MICHELC, volta em deliberação na hora do grande expediente 
na presente sessão.  Leitura das Indicações de nºs. 363 a 371/2013, 
de  autoria  de  diversos  vereadores,  aprovadas,  oficie-se  conforme  o 
solicitado.  Foram  RECEBIDOS os  seguintes  documentos:  Ofício  nº 
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2094/2013, autoria: Caixa Econômica Federal, súmula: Notificamos esse 
Poder Legislativo do crédito de recursos financeiros sob bloqueio,  no 
valor  de  R$  97.500,00  do  Programa  PRODESA  sob  a  gestão  do 
Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  que  tem  por 
objetivo Aquisição de Resfriadores de Leite a Granel, arquive-se. Ofício 
nº 542/2013, autoria: Poder Executivo Municipal, súmula:  Resposta às 
INDICAÇÕES Nº 229/303/305 A 309/311/313 A 328/2013,  de autoria 
dos  vereadores,  arquive-se.  Ofício  nº  552/2013,  autoria:  Poder 
Executivo  Municipal,  súmula:  Solicita  desta  Casa  a  tramitação  em 
REGIME DE URGÊNCIA dos Projetos de Lei nºs. 0382013 e 039/2013 
de autoria do Poder Executivo, os quais deram entrada nesta Casa no 
dia  de  hoje,  arquive-se.  JUSTIFICATIVA  DE  AUSÊNCIA,  autoria: 
vereador  Carlos  A.  Machado,  súmula:  Estará  participando  de  uma 
comitiva  de  Cooperados  de  Laranjeiras  do  Sul,  juntamente  com  a 
Sociedade  Rural  e  representantes  do  Poder  Executivo,  buscando 
subsídios  de  seguro  agrícola  junto  a  secretaria  de  agricultura,  como 
também audiência com o Secretária de Agricultura, sobre o Terminal do 
Porto  Seco,  volta  em deliberação  na  hora  do  grande  expediente  na 
presente sessão. Ofício nº 04/2013, autoria: Poder Executivo Municipal, 
súmula:  Solicita desta Casa a INDICAÇÃO de 2 membros 1 titular e 1 
suplente  para compor  o  Comitê  Gestor  do  Centro  da Juventude.  Os 
convocados estão CONVOCADOS  a REUNIÃO dia 09 de agosto, ás 
8:30, auditório do CIAS - Centro Integrado de Assistência Social,  volta 
em  deliberação  na  hora  do  grande  expediente  na  presente  sessão. 
Foram  EXPEDIDOS os  seguintes  documentos:  Ofício  nº  164/2013, 
autoria:  Envia  ao  Poder  Executivo  para  conhecimento  e  tomada  de 
providências, devidamente aprovadas por este Poder as INDICAÇÕES 
nº 356 a 362, de autoria de diversos vereadores, arquive-se.  Ofício nº 
165/2013,  autoria:  Envia  ao  Poder  Executivo  Municipal  para 
conhecimento  e  tomada  de  providências,  devidamente  aprovado  por 
este  Poder  o  PROJETO DE LEI  N.º.  031/2013,  de autoria  do Poder 
Executivo  Municipal,  que  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., 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  o  seguinte: 
REQUERIMENTO N.º. 047/2013, autoria: vereador Júnior Gurtat, Ivone 
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Portela e demais vereadores,  súmula:  Requer seja enviado Ofício ao 
CREA-PR, que envie a esta Casa documentação sobre a verificação 
nas obras públicas destinadas na construção de Posto  de Saúde do 
Bairro Água Verde e da Super Creche, loteamento Alberti, localizada no 
loteamento Monte Castelo do Município  de Laranjeiras  do Sul  -  PR., 
após  ter  sido  colocado  em  votação  foi  o  mesmo  aprovado  por 
unanimidade do plenário, oficie-se conforme requer.  REQUERIMENTO 
N.º. 048/2013, autoria: vereador Everson Mesquita, súmula: Requer do 
Poder Executivo cópia do Convênio 012/2010/SAIP/MDS, SIAFI 753796, 
no valor de R$ 216.026,00, firmado entre o Município e o MINISTÉRIO 
DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME – MDS, que 
tem  como  ação  a  Promoção  da  Inclusão  Produtiva,  após  ter  sido 
colocado  em  votação  foi  o  mesmo  aprovado  por  unanimidade  do 
plenário,  oficie-se conforme requer..  REQUERIMENTO N.º.  049/2013, 
autoria:  vereadores  membros  da  comissão de  finanças  e  orçamento, 
súmula:  Tendo como objetivo emitir Parecer sobre o Projeto de Lei nº 
027/2013 de autoria do Poder Executivo, requeremos seja enviado ofício 
ao  Sr.  Willian  Adolfo  Schroeder,  Presidente  da  UAD-
UNIVERSITÁRIOS ASSOCIADOS DO DINÃO  , solicitando do mesmo a   
"  PRESTAÇÃO DE CONTAS  " dos recursos recebidos, sendo públicos - 
da prefeitura e privados - dos alunos, para transporte dos universitários 
associados às Faculdades de Cascavel  e Guarapuava,  após ter  sido 
colocado  em  votação  foi  o  mesmo  aprovado  por  unanimidade  do 
plenário,  oficie-se  conforme  requer.  MOÇÃO  DE  LOUVOR  E 
RECONHECIMENTO N.º. 007/2013, autoria: vereadores: Júnior Gurtat, 
Ivone Portea, Darci Massuqueto e demais vereadores, súmula: MOÇÃO 
DE APLAUSOS E RECONHECIMENTO" aos Policiais Civis do Paraná, 
lotados  em  Laranjeiras  do  Sul:  REINALDO  PEREIRA  DA  SILVA e 
OSCAR MICHELC,  após ter  sido colocada em votação foi  a  mesma 
aprovada  por  unanimidade  do  plenário,  oficie-se  conforme  requer. 
Ofício nº 552/2013, autoria: Poder Executivo Municipal, súmula: Solicita 
desta Casa a tramitação em REGIME DE URGÊNCIA dos Projetos de 
Lei nºs. 0382013 e 039/2013 de autoria do Poder Executivo, os quais 
deram entrada nesta Casa no dia de hoje, após ter sido colocado em 
votação foi o mesmo aprovado por unanimidade do plenário, proceda-se 
conforme  requer.  JUSTIFICATIVA  DE  AUSÊNCIA,  autoria:  vereador 
Carlos  A.  Machado,  súmula:  Estará participando de uma comitiva  de 
Cooperados de Laranjeiras do Sul, juntamente com a Sociedade Rural e 
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representantes  do  Poder  Executivo,  buscando  subsídios  de  seguro 
agrícola junto a secretaria de agricultura, como também audiência com o 
Secretária de Agricultura, sobre o Terminal do Porto Seco, após ter sido 
colocado  em  votação  foi  a  mesma  aprovada  por  unanimidade  do 
plenário,  arquive-se.  Ofício  nº  04/2013,  autoria:  Poder  Executivo 
Municipal, súmula:  Solicita desta Casa a INDICAÇÃO de 2 membros 1 
titular  e  1  suplente  para  compor  o  Comitê  Gestor  do  Centro  da 
Juventude. Os convocados estão CONVOCADOS  a REUNIÃO dia 09 
de agosto, ás 8:30, auditório do CIAS - Centro Integrado de Assistência 
Social,  após  ter  sido  colocado  em  deliberação  foram  indicados  os 
vereadores: Titular Darci Massuqueto e suplente Daniel Giacobo, oficie-
se conforme requer. Registre-se a presença do Ex-Vereador Luiz Otávio 
Paiva,  Assessor  Legislativo  Ex-vereador  Valmir  Viola,  Presidente  da 
UAD senhor Wilian Schereider e demais populares. Nada mais havendo 
a se tratar passou-se aos trabalhos da  ORDEM DO DIA:  matérias de 
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, Colocado em segunda e última 
discussão e votação 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, faça-se a 
Lei. Colocado em segunda e última discussão e votação 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,  faça-se  a  Lei.  Colocado  em segunda  e  última  discussão  e 
votação  o  Projeto  de  Lei  nº  025/2013,  autoria  do  Poder  Executivo, 
súmula: 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, 
faça-se a Lei.  Colocado em segunda e última discussão e votação o 
Projeto  de  Lei  nº  028/2013,  autoria  do  Poder  Executivo,  súmula: 
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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, faça-se 
a  Lei.  Nada  mais  havendo  passou-se  às  matérias  de  PRIMEIRA 
DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO: Nada  havendo   passou-se 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 12 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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