
ATA  N.º  038/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 028/2013
SESSÃO ITINERANTE Nº 003/2013

DIA 26/08/2013
Aos vinte e seis  dias do mês de agosto do ano de dois mil  e  treze 
(26/08/2013), nas dependências do Clube de Mães Anjo da Guarda do 
Bairro Jardim Panorama de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, às 
dezenove horas, sob a Presidência da vereadora - IVONE PORTELA,  
reuniram-se os senhores vereadores para a realização desta Sessão 
Ordinária Itinerante, agendada que foi pelo vereador Marivaldo Caprini. 
A  seguir  constatando  haver  número  legal  de  vereadores  conforme 
verificação na listagem de presença a senhora Presidente,  invocou a 
presença de DEUS e declarou aberta a presente sessão. Registre-se a 
presença dos senhores vereadores: Presidente: 1 - IVONE PORTELA; 2 
-  Vice  Presidente  – ALDEMAR  BECKER  DA  SILVA;  3  -  Primeiro 
Secretário  –  ALEXANDRE  GURTAT  JÚNIOR;  Segundo  Secretário  – 
(cargo  vago);  4  -  Vereadora CLARICE  BORTOLUZZI  VIOLA e 
vereadores:  5  -  CARLOS  ALBERTO  MACHADO  "MAGRÃO";  6  - 
DANIEL GIACOBO; 7 - DARCI MASSUQUETO; 8 - ELTON VICENTE 
RUTHS; 9 - EVERSON MESQUITA; 10 - LAURECI CORADACE LEAL; 
11 - MARIVALDO LUIZ CAPRINI e  12 - SILVANO PEREIRA FILHO. 
Registre-se a  ausência  do vereador: 1  - LENOIR ANTONIO MARIN, 
licença tratamento de saúde. Em seguida em pé em sinal de respeito ao 
Criador de mãos dadas foi rezada a oração universal do Pai Nosso. Na 
sequência em sinal de respeito aos Pavilhões hasteados foi cantado o 
Hino  do  Município  de  Laranjeiras  do  Sul.  Em  seguida  o   senhor 
presidente  solicitou  do  vereador  Júnior  Gurtat,  titular  da  primeira 
secretaria,  que  anuncie  as  matérias  constantes  do  PEQUENO 
EXPEDIENTE: Apreciação da  ATA nº 037/2013 da Sessão Ordinária 
nº  027/2013, do  dia  19/08/2013,  não  havendo  ressalvas  ficam  as 
mesmas aprovadas, publique-se e arquive-se. Em seguida foi lido e deu 
entrada na Casa o seguinte:  PROJETO DE LEI N.º. 042/2013, autoria: 
Poder Executivo, súmula: CRIA O PILAR II (PARQUE INDUSTRIAL DE 
LARANJEIRAS  DO  SUL  DOIS)  E  ESTABELECE  OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS, baixe-se as comissões de constituição e justiça; obras 
e serviços públicos.  PROJETO DE LEI N.º.  043/2013,  autoria:  Poder 
Executivo,  súmula:  INSTITUI  O  PROGRAMA  DE  RECUPERAÇÃO 
FISCAL  (REFIS)  DO  MUNICÍPIO  DE  LARANJERIAS  DO  SUL-PR, 
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baixe-se as comissões de constituição e justiça; finanças e orçamento. 
PARECER N.º. 090/2013, autoria: comissão de constituição e justiça, ao 
Projeto de Lei N.º 041/2013, autoria: Poder Executivo, súmula: Autoriza 
o Chefe do Poder Executivo a celebrar convênio com a ASSOCIAÇÃO 
DAS  SENHORAS  DE  CARIDADE  -  CASA  DE  REPOUSO  SÃO 
FRANCISCO  XAVIER  (ASILO),  opina  pela  "tramitação",  junte-se  ao 
projeto a que se refere. PARECER N.º. 091/2013, autoria: comissão de 
constituição e justiça, ao Projeto de Lei N.º 011/2013, autoria: Vereador 
Elton Ruths e Júnior  Gurtat,  súmula:  Altera o Conselho Municipal  do 
FUNDEB,  opina pela "tramitação", junte-se ao projeto a que se refere. 
PARECER N.º. 092/2013, autoria: comissão de finanças e orçamento, 
ao Projeto de Lei N.º 015/2013 com suas respectivas Emendas, autoria: 
Poder Executivo, súmula: Dispõe sobre as Diretrizes para elaboração do 
Orçamento do Município de Laranjeiras para o exercício financeiro de 
2014 e Emenda nº 001/2013 que altera o artigo 36 do presente Projeto 
reduzindo  o  percentual  de  40%  para  10%  o  remanejamento  do 
orçamento, opina pela "aprovação", junte-se ao projeto a que se refere. 
PARECER N.º. 088/2013, autoria: comissão de finanças e orçamento, 
ao  Projeto  de  Lei  N.º  038/2013,  autoria:  Poder  Executivo,  súmula: 
Autoriza o Executivo a alterar o número de vagas para os cargos de 
Provimento Efetivo constante do Anexo II da Lei Municipal nº 014/2012, 
opina  pela  "aprovação",  junte-se  ao  projeto  a  que  se  refere. 
REQUERIMENTO N.º.  051/2013,  autoria:  vereador Everson Mesquita, 
súmula:  Requer do  Poder  Executivo  "Cópia  da  Licitação  de  R$ 
608.102,49,  para  reforma  do  Antigo  Prédio  do  Fórum,  volta  em 
deliberação  na  hora  do  grande  expediente  na  presente  sessão. 
REQUERIMENTO N.º.  052/2013,  autoria:  vereador Everson Mesquita, 
súmula:  Requer do  Poder  Executivo  "Cópia  da  Licitação  de  R$ 
650.000,00,  feita  para  Regularização  Fundiária  Urbana,  volta  em 
deliberação na hora do grande expediente na presente sessão. Leitura 
das  Indicações  de  nºs.  397  a  421/2013,  de  autoria  de  diversos 
vereadores,  aprovadas,  oficie-se  conforme  o  solicitado.  Foram 
RECEBIDOS os seguintes documentos:  Ofício nº 3046/2013,  autoria: 
deputado  Nereu  Moura,  súmula:  Resposta  sobre  Implantação  da 
Delegacia  Cidadã  a  pedido  do  Vereador  Junior  Gurtat,  arquive-se. 
Ofício  nº  024/2013,  autoria:  Poder  Executivo  Municipal,  súmula: 
Liberação de recursos da União em favor do Município de Laranjeiras do 
Sul,  arquive-se.  Ofício nº  689/2013,  autoria:  Ministério  da Integração 
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Nacional,  súmula:  Liberação  de  recursos  da  União  em  favor  do 
Município  de  Laranjeiras  do  Sul,  na  importância  de  R$  700.000,00, 
arquive-se.  Ofício  nº  597/2013,  autoria:  Poder  Executivo,  súmula: 
Resposta  ao  REQUERIMENTO  Nº  048/2013  de  autoria  do  vereador 
Everson  Mesquita,  arquive-se.  Ofício  nº  599/2013,  autoria:  Poder 
Executivo, súmula: Justificativa de ausência da Srª Prefeita na presente 
Sessão  Ordinária  Itinerante  no  Bairro  Jardim  Panorama,  arquive-se. 
Foram  EXPEDIDOS os  seguintes  documentos:  Ofício  nº  176/2013, 
autoria:  Poder  Legislativo,  Súmula:  Enviado  ao  Chefe  do  Poder 
Executivo  Municipal  para  conhecimento  e  tomada  das  providências 
cabíveis  devidamente APROVADAS por  este Poder  as INDICAÇÕES 
Nºs  383  A  396,  arquive-se.  Ofício  nº  178/2013,  autoria:  Poder 
Legislativo,  Súmula:  Enviado ao Chefe do Poder  Executivo Municipal 
para  conhecimento  e  tomada das  providências  cabíveis  devidamente 
APROVADOS  por  este  Poder  os  PROJETOS  DE  LEI  NºS  036  e 
037/2013,  arquive-se.  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. 051/2013, 
autoria:  vereador  Everson  Mesquita, súmula:  Requer do  Poder 
Executivo "Cópia da Licitação de R$ 608.102,49, para reforma do Antigo 
Prédio  do  Fórum,  aprovado,  oficie-se  conforme  requer. 
REQUERIMENTO N.º.  052/2013,  autoria:  vereador Everson Mesquita, 
súmula:  Requer do  Poder  Executivo  "Cópia  da  Licitação  de  R$ 
650.000,00, feita para Regularização Fundiária Urbana, aprovado, oficie-
se conforme requer.  Na sequencia  fez  uso  da  palavra,  referendados 
pelo  Vereador  Marivaldo  Caprini,  representantes  dos  moradores  do 
Bairro  Jardim  Panorama,  inicialmente  o  senhor  Laudir  da  Rosa  - 
Tesoureiro  da  Capela  São  Marcos,  o  qual  inicialmente  agradeceu  a 
presença dos senhores vereadores e de todos os senhores e senhoras 
moradores do bairro, disse que o bairro precisa de diversas melhorias as 
quais  estão  todas  nas  indicações  feitas  pelos  senhores  vereadores, 
solicitando  dos  mesmos  que  intercedam  junto  ao  poder  executivo  a 
execução  das  referidas  obras  de  melhorias,  e  que,  não  aconteça 
novamente,  que  para  fazer  obras  de  terraplanagem  de  terreno  foi 
necessário pagar com recursos próprios, mostrando uma nota fiscal de 
pagamento de combustível.  Na sequencia usou da palavra a senhora 
Marlene Tonin - Presidente do Clube de Mães, agradeceu a presença de 
todos,  parabenizando  os  senhores  vereadores  que  indicaram  esta 
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sessão itinerante no bairro Jardim Panorama, pois a comunidade tem a 
possibilidade  de  reivindicar  melhorias  diretamente  aos  senhores 
vereadores sem a necessidade da população se deslocar até à câmara. 
A seguir  usou da palavra o senhor Gilberto,  reiterando aos senhores 
vereadores apoio na realização das melhorias, extensão da rede elétrica 
na rua Santana, passando pela igreja luterana, construção de asfalto na 
rua laranjeiras e Santana, concluir o calçamento no final da rua Souza 
Naves,  construção  de  barracão  para  abrigar  a  associação  de 
moradores,  construção  de  uma  creche,  construção  de  uma  escola, 
auxílio na construção de uma igreja, melhorias na iluminação pública, 
colocação  de  tela  no  campo  de  futebol  e  demais  melhorias  que  se 
fizerem  necessárias  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da 
comunidade, informando que esteve na prefeitura em reunião no dia 17 
de julho, juntamente com o vereador Elton Ruths e demais membros da 
comunidade,  onde  puderam  apresentar  as  reivindicações  da 
comunidade  diretamente  à  Senhora  Prefeita.  Na  sequencia  usou  da 
palavra  em  nome  de  todos  os  senhores  vereadores  o  vereador 
Marivaldo Caprini,  o qual agradeceu a presença de todos na sessão, 
agradeceu o apoio dos servidores da casa na preparação desta sessão 
itinerante, a qual apesar de ser um dia frio e chuvoso a reunião foi de 
grande proveito. Nada mais havendo a se tratar passou-se aos trabalhos 
da ORDEM DO DIA: matérias de SEGUNDA E ÚLTIMA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO: Colocado  em  segunda  e  última  discussão  e  votação  o 
Projeto de Lei nº 032/2013, autoria do Poder Executivo, súmula: Institui 
o  SISTEMA  MUNICIPAL  DE  PREVENÇÃO,  FISCALIZAÇÃO, 
REPRESSÃO  E  TRATAMENTO  AO  USO  DE  CRACK  E  OUTRAS 
DROGAS E O  DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 
MENTAL,  Cria  o  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  POLITICAS  SOBRE 
DROGAS  E  DE  SAÚDE  MENTAL, após  apreciado  e  votado 
nominalmente 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  032/2013,  autoria  do  Poder  Executivo,  súmula: Altera 
nomenclatura  de  cargo  em  comissão  previsto  na  Lei  Municipal  nº 
014/2013  e  dá  outras  providências, após  apreciado  e  votado 
nominalmente conforme prevê o artigo 154 do regimento interno, foi ele 
"aprovado" na sua íntegra e pela maioria do plenário,  (registre-se o 
voto contrário do vereador Everson Mesquita), faça-se a Lei. Nada mais 
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havendo  passou-se  às  matérias  de  PRIMEIRA  DISCUSSÃO  E 
VOTAÇÃO: Colocado em primeira discussão e votação o  Projeto de 
Lei  nº  035/2013,  autoria  do  Poder  Executivo,  súmula: Autoriza  a 
Fundação  Municipal  de  Ensino  de  Laranjeiras  do  Sul  -  FAMESUL 
proceder  pagamento  de  auxílio  deslocamento  e/ou  transporte  aos 
Professores da Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICETNRO, 
após apreciado e votado nominalmente conforme prevê o artigo 155 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 primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 
037/2013, autoria do Poder Executivo, súmula: Reestrutura o Conselho 
Municipal  de  Turismo  -  COMTUR, após  apreciado  e  votado 
nominalmente 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 
primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 039/2013, autoria do 
Poder Executivo, 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, e Cria os componentes 
do  Município  de  Laranjeiras  do  Sul,  Estado  do  Paraná  do  Sistema 
Nacional de Segurança Alimentar SISAN 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, após  apreciado  e  votado  nominalmente  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.  Nada  mais  havendo   passou-se às 
CONSIDERAÇÕES  FINAIS,  fazendo  uso  da  palavra  diversos 
vereadores,  os  quais  teceram  vários  comentários  sobre  assuntos 
diversos.  O  vereador  Darci  Massuqueto,  comunica  a  todos  que  vai 
agendar  mais  uma  sessão  itinerante,  juntamente  com  a  vereadora 
Clarice Viola e Silvano Pereira no dia 30 de setembro no bairro Cristo 
Rei.  Nada  mais  havendo  a  se  tratar  a  senhora  Presidente  usou  da 
palavra para agradecer a presença na sessão dos senhores vereadores, 
moradores do bairro, dos servidores da casa, membros da imprensa, em 
especial do senhora Nivete que juntamente com seu esposo Edivaldo 
Rodrigues estão trabalhando neste dia fazendo o som e a gravação da 
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sessão,  finalizando  disse  que  a  sessão  itinerante  é  de  fundamental 
importante para o aprimoramento da democracia,  pois leva a câmara 
perto da população, estreitando o relacionamento entre a população e 
os poderes, facilitando a participação popular, foi com este objetivo que 
foram instituídas as sessões itinerantes ainda no ano 2005, através dos 
vereadores daquele período, em especial dos vereadores Junior Gurtat 
e  Everson  Mesquita,  dando  prosseguimento  nesta  legislatura, 
encerrando em seguida a presente sessão, marcando a próxima para 
segunda  feira  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 - Silvano Pereira Filho                                     
Vereadora: 05 - Clarice Bortoluzzi Viola                               
Vereadores: 06 - Carlos Alberto Machado                              

07 - Daniel Giacobo                                                 
08 - Darci Massuqueto                                          
09 - Elton Vicente Ruths                                       
10 - Everson Mesquita                                          
11 - Laureci Coradace Leal                                
12 - Lenoir Antonio Marin                                     
13 - Marivaldo Luiz Caprini                                
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