
ATA  N.º  039/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 029/2013

DIA 02/09/2013
Aos  dois  dias  do  mês  de  setembro  do  ano  de  dois  mil  e  treze 
(02/09/2013), nas dependências da Câmara Municipal 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  da  presente  sessão.  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; 4 - Segundo Secretário –  SILVANO 
PEREIRA  FILHO;  5  -  Vereadora CLARICE  BORTOLUZZI  VIOLA e 
vereadores:  6  -  CARLOS  ALBERTO  MACHADO  "MAGRÃO";  7  - 
DANIEL GIACOBO; 8 - DARCI MASSUQUETO; 9 - ELTON VICENTE 
RUTHS; 10-  EVERSON  MESQUITA;  11  - LAURECI  CORADACE 
LEAL;  12  - LENOIR  ANTONIO  MARIN  e  13  - MARIVALDO  LUIZ 
CAPRINI.  Em seguida em pé em sinal de respeito ao Criador de mãos 
dadas  foi  rezada  a  oração  universal  do  Pai  Nosso.  Na  sequencia 
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, com amparo na legislação vigente a 
Senhora  Presidente  DECLARA  empossado  no  cargo  de  Segundo 
Secretário  o  vereador  "SILVANO  PEREIRA  FILHO". Em  seguida  a 
senhora  presidente  solicitou  do  vereador  Júnior  Gurtat,  titular  da 
primeira secretaria, que anuncie as matérias constantes do PEQUENO 
EXPEDIENTE: Apreciação da  ATA nº 038/2013 da Sessão Ordinária 
nº 028/2013 - Itinerante nº 003/2013, do dia 26/08/2013, 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 
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N.º. 044/2013, autoria: Poder Executivo, súmula: Altera os artigos 5º, 14, 
19, 28 e 35, da Lei nº 074/2010, para dispor sobre o Conselho Tutelar, 
baixe-se o mesmo  as comissões de constituição e justiça; educação, 
saúde  e  assistência  social.  Neste  momento  o  vereador  Everson 
Mesquita por questão de ordem solicitou a palavra para questionar a 
entrada do referido Projeto, sob o argumento de que o mesmo é autor 
do  Projeto  de  Lei  Nº  012/2013,  que  se  refere  à  mesma  matéria, 
questionando a entrada do mesmo. A senhora Presidente informou ao 
senhor  vereador  que  compete  à  comissão  de  constituição  e  justiça 
analisar o referido Projeto e emitir  parecer sobre o pedido do senhor 
vereador.  PROJETO DE LEI N.º. 045/2013, autoria: Poder Executivo, 
súmula:  Dispõe  sobre  a  criação  de  01  (um)  Ponto  de  Táxi,  em 
conformidade com o Artigo 10, Incisos XXV e XXVI, da Lei orgânica do 
Município de Laranjeiras do Sul, baixe-se as comissões de constituição 
e justiça; Obras e Serviços Públicos.  PROJETO DE LEI N.º. 046/2013, 
autoria:  Poder  Executivo,  súmula:  Altera  o  caput  do  art.  6º  da  Lei 
Municipal nº 032/2013, baixe-se as comissões de constituição e justiça; 
Educação,  Saúde  e  Assistência  Social.  PROJETO  DE  LEI  N.º. 
047/2013,  autoria:  Poder  Executivo,  súmula:  Dispõe  sobre  o  Plano 
Plurianual  de  Governo  do  Município  de  Laranjeiras  do  Sul  para  o 
quadriênio  de  2014/2017,  baixe-se  as  comissões  de  constituição  e 
justiça;  Finanças  e  Orçamento.  PARECER  N.º.  093/2013,  autoria: 
comissão  de  constituição  e  justiça,  ao  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, opina pela "tramitação", junte-se ao projeto 
a  que  se  refere.  PARECER  N.º.  094/2013,  autoria:  comissão  de 
constituição e justiça,  ao  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, 
opina pela "tramitação", junte-se ao projeto a que se refere. PARECER 
N.º. 095/2013, autoria: comissão de finanças e orçamento, 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 "aprovação", junte-se ao projeto a que se 
refere.  PARECER  N.º.  096/2013,  autoria:  comissão  de  finanças  e 
orçamento, ao  Projeto de Lei  N.º 043/2013, autoria:  Poder Executivo, 
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súmula:  INSTITUI  O  PROGRAMA  DE  RECUPERAÇÃO  FISCAL 
(REFIS) DO MUNICÍPIO DE LARANJERIAS DO SUL-PR,  opina pela 
"aprovação",  junte-se  ao  projeto  a  que  se  refere.  PARECER  N.º. 
097/2013, autoria: comissão de  Obras e Serviços Públicos, ao  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,   opina  pela  "aprovação", 
junte-se ao projeto a que se refere. Na sequência deu entrada e foi lido 
o RELATORIO FINAL DA COMISSAO DE ETICA, sobre o PROCESSO 
DE APURAÇÃO DE NOTÍCIA DE POSSÍVEL ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTATIVA  DO  VEREADOR  DANIEL  GIACOBO,  volta  em 
deliberação  na  hora  do  grande  expediente  na  presente  sessão. 
REQUERIMENTO N.º.  053/2013,  autoria:  vereador Everson Mesquita, 
súmula: Requer do Poder Executivo Cópia da Licitação 057/2013, de R$ 
871.500,00, feita para REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO 
FUTURA  DE  SERVIÇOS  E  FORNECIMENTO  CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q). volta em deliberação 
na  hora  do  grande  expediente  na  presente  sessão.  Leitura  das 
Indicações de nºs. 422 a 439/2013, de autoria de diversos vereadores, 
aprovadas, oficie-se conforme o solicitado. Foi RECEBIDO os seguintes 
documento:  Ofício  nº  607/2013,  autoria:  Poder  Executivo  Municipal, 
súmula: Resposta ao Requerimento nº 050/2013 de autoria do vereador 
Laureci  Coradace  Leal,  documentos  com  relação  ao  Projeto 
Habitacional  de  Interesse  Social  dos  Bairros  São  Miguel  e  Monte 
Castelo,  arquive-se.  Foram  EXPEDIDOS os  seguintes  documentos: 
Ofício  nº  180/2013,  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 Nº.s 397 A 331, arquive-se.  Ofício nº 181/2013, autoria: 
Poder  Legislativo,  Súmula:  Enviado  ao  Chefe  do  Poder  Executivo 
Municipal  para  conhecimento  e  tomada  das  providências  cabíveis 
devidamente  APROVADOS  por  este  Poder  os  seguintes 
REQUERIMENTOS, nº 51, autoria Vereador Everson Mesquita, sumula: 
Requer do Poder Executivo Cópia da Licitação de R$ 608.102,49, para 
reforma do Antigo Prédio do Fórum, arquive-se e nº 52, autoria Vereador 
Everson  Mesquita,  sumula:  Requer  do  Poder  Executivo  Cópia  da 
Licitação de R$ 650.000,00, feita para Regularização Fundiária Urbana, 
arquive-se.  Ofício  nº  182/2013,  autoria:  Poder  Legislativo,  Súmula: 
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Enviado ao Chefe do Poder Executivo Municipal para conhecimento e 
tomada das providências cabíveis devidamente APROVADOS por este 
Poder  os  seguintes  PROJETOS:  PROJETO  DE  LEI  N.º.  038/2013, 
autoria  Poder  Executivo  Municipal,  sumula:  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  e  estabelece  outras  providências,  arquive-se. 
PROJETO DE LEI  N.º.  039/2013,  autoria  Poder  Executivo  Municipal, 
sumula:  Altera  nomenclatura  de  cargo  em comissão  previsto  na  Lei 
Municipal  nº  014/2013  e  dá  outras  providências  (Propõe  alterar  a 
nomenclatura  "ASSESSOR  ESPECIAL  DE  GABINETE"  para  
"ASSESSOR  JURÍDICO",  sob  o  mesmo  símbolo),  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.  053/2013,  autoria:  vereador Everson Mesquita, 
súmula:  Requer Cópia da Licitação 057/2013, de R$ 871.500,00, feita 
para  REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE 
SERVIÇOS E FORNECIMENTO CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A  QUENTE  (C.B.U.Q),  aprovado,  oficie-se  conforme  requer.  Na 
seqüência foi lido na íntegra o RELATORIO FINAL DA COMISSAO DE 
ETICA,  sobre  o  PROCESSO  DE  APURAÇÃO  DE  NOTÍCIA  DE 
POSSÍVEL ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTATIVA DO VEREADOR 
DANIEL GIACOBO, o qual após autorização do plenário foi o mesmo 
colocado em discussão e votação, tendo sido aprovado na sua íntegra, 
verificando-se doze votos a  favor,  enquanto que o  vereador  Everson 
Mesquita se absteve de votar, determinando a senhora Presidenta que 
proceda-se conforme requer, arquive-se, ficando cópia a disposição dos 
interessados. A sessão transcorria normalmente, até o momento em que 
adentrou na Casa primeiro o senhor Hercules Folador e posteriormente 
o senhor Cezar Minoto acompanhado de seu filho menor de nome Lucas 
Minotto,  cujo  menor  utilizava-se  de  uma filmadora  que  registrava  os 
fatos,  os  quais  caracterizados  de  palhaços  e  bastantes  alterados 
causaram grande tumulto a sessão, tendo sido os mesmos convidados 
pela  Senhora  Presidente  vereadora  Ivone  Portela  para  que  se 
acalmassem,  momento  em  que  o  senhor  Hercules  Folador  em  tom 
agressivo e voz alta interrompendo à sessão chamou o vereador Júnior 

4



Gurtat   de  "palhaço",  sendo  que  o  vereador  Júnior  solicitou  que  o 
mesmo repetisse, o que ocorreu, Hercules novamente repetiu em alto e 
bom som chamando o  vereador  Júnior  Gurtat  de "Palhaço",  dizendo 
ainda que os vereadores estão de palhaçada, manifestação esta que foi 
ouvida  por  todos  os  senhores  vereadores  e  populares  presentes  à 
sessão, devido o ocorrido a senhora Presidenta vereadora Ivone Portela 
suspendeu a sessão até que os ânimos se acalmassem. Reiniciando a 
sessão  passou-se  aos  trabalhos  da  ORDEM  DO  DIA:  matérias  de 
SEGUNDA  E  ÚLTIMA  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO: Colocado  em 
deliberação o  Projeto de Lei  nº  035/2013,  autoria:  Poder  Executivo, 
súmula: Autoriza a Fundação Municipal de Ensino de Laranjeiras do Sul 
-  FAMESUL  a  proceder  pagamento  de  auxílio  deslocamento  e/ou 
transporte aos Professores da Universidade Estadual do Centro-Oeste – 
UNICENTRO, "APROVADO"  na  sua  íntegra  e  por  unanimidade  do 
plenário, faça-se a Lei. Colocado em deliberação o  Projeto de Lei nº 
037/2013,  autoria:  Poder  Executivo,  súmula:  Reestrutura  o  Conselho 
Municipal  de Turismo – COMTUR,  "aprovado" na sua íntegra e por 
unanimidade  do  plenário,  faça-se  a  Lei.  Colocado  em deliberação  o 
Projeto de Lei nº 039/2013, autoria: Poder Executivo, súmula: Cria 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,  "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: Colocado em 
primeira  discussão  e  votação  o  PROJETO  DE  EMENDA 
MODIFICATIVA  N.º.  001/2013,  autoria:  Vereadores  membros  da 
Comissão  de  Finanças,  súmula: Modifica  a  redação do  artigo  36  do 
Projeto de Lei nº 015/2013, reduzindo de 40% para 10% a abertura de 
créditos adicionais suplementares ao orçamento fiscal do total geral da 
receita  fixada  para  o  exercício  de  2013, após  apreciado  e  votado 
nominalmente  constatou-se  o  seguinte  resultado:  tendo  votado 
"contrário" os seguintes vereadores: Massuqueto, Clarice, Elton, Daniel, 
Laurici e Zezo (6 votos), enquanto que votaram a favor: Caprini, Magrão, 
Silvano, Mesquita, Júnior e Aldemar (6 votos), após verificar o empate 
foi  necessário  o  voto  de  desempate,  (voto  minerva)  da  senhora 
Presidente, conforme prevê o inciso III do artigo 33 do regimento interno, 
tendo a senhora Presidenta manifestado seu voto contrário à aludida 
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proposta de Emenda, tendo sido  "rejeitado" pela maioria do plenário, 
arquive-se. Colocado em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 
nº  015/2013,  autoria  do  Poder  Executivo,  súmula:  Dispõe  sobre  as 
Diretrizes para elaboração do Orçamento do Município de Laranjeiras do 
Sul Estado do Paraná para o Exercício Financeiro de 2014, "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 038/2013, autoria do Executivo, 
súmula: Trata da ampliação de 2 (duas) para 4 (quatro) vagas a serem 
preenchidas  por  candidatos  devidamente  aprovados  em  Concurso 
Público  realizado  na  gestão  anterior  para  a  função  de  OFICIAL  DE 
SERVIÇO  I  (Mestre  de  Obras), "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 011/2013, autoria:  Vers. Elton e Gurtat, súmula: 
Altera  dispositivos  da  Lei  Municipal  nº  076/2012 que dispõe sobre  o 
Conselho  Municipal  do  FUNDEB.  "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  Zezo  após  saudar  a  todos  os  presentes  se 
manifestou  tecendo  comentários  sobre  a  indicação  de  nº  439,  que 
solicita do Poder Executivo rede de esgoto nos Bairros: São Francisco, 
Vila Jardim, Jardim Santana, São Miguel, Paz Nascente, Laranjeiras I, 
João Fernandes e Monte Castelo. O vereador Everson se manifestou 
sobre  a  indicação  nº  421,  que  solicita do  Poder  Executivo  "que 
regularize  MINA de BASALTO -  PEDREIRA COMUNITÁRIA,  para os 
cortadores de pedras irregulares para calçamento e indicação 433 que 
solicita do executivo a DISTRIBUIÇÃO DE KIT BUCAL PARA PESSOAS 
CARENTES, através da Farmácia Básica". O vereador Silvano falou da 
grande honra em assumir a segunda secretaria desta Casa, que irá com 
muita responsabilidade e seriedade desenvolver as funções que o cargo 
lhes confere, parabenizou a presença e o trabalho desenvolvido pelos 
Policiais  Militares,  transmitiu  a  todos o  clamor  popular  sobre  quando 
será iniciado as obras do tapete preto em nossa cidade. O vereador 
Laurici  em nome do empresário e Secretário Municipal de Industria e 
Comércio senhor Danilo Giacobo cumprimentou a todos os presentes, 
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tecendo  ainda  comentários  sobre  o  caso  que  envolveu  o  vereador 
Daniel, dizendo que a comissão de ética procedeu sem pressão popular, 
dentro da legalidade e da imparcialidade, dando ao acusador e acusado 
o direito do devido processo legal e da ampla defesa, que a decisão se 
deu  com  muito  cautela,  seriedade  e  responsabilidade.  O  vereador 
Magrão usou da palavra para em nome do Soldado Claudecir saudar a 
todos  os  componentes  da  Polícia  Militar,  os  quais  desenvolvem  em 
nossa  comunidade um trabalho  digno  de  elogios.  A  vereadora  Ivone 
Portela,  Presidente  desta  Casa  usou  da  palavra  para  agradecer  a 
presença de todos nesta sessão em especial aos soldados da Polícia 
Militar, do secretário de Industria e Comércio Danilo Giacobo, assessor 
legislativo  ex-vereador  Valmir  Viola,  membros  do  Conselho  Tutelar, 
Plácido Damiani que em seu nome saudou a todos da imprensa e por 
fim agradeceu a presença de todos os populares.  Nada mais havendo 
deu-se por encerrada a presente sessão, marcando a próxima para a 
próxima segunda-feira, 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 - 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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