
ATA Nº 053/2016
DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 042/2016 

DIA 12/12/2016
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às 
dezenove horas, nas dependências da Câmara Municipal de Laranjeiras 
do Sul, Estado do Paraná, sob a Presidência do Vereador Presidente – 
Senhor  DARCI  MASSUQUETO,  reuniram-se os senhores vereadores 
para  a  realização  da  presente  Sessão.  Registre-se  a  presença  dos 
Excelentíssimos(as)  Senhores(as)  Vereadores(as),  componentes  da 
Mesa Diretora: Presidente – DARCI MASSUQUETO; Vice Presidente – 
CARLOS  ALBERTO  MACHADO; Primeiro  Secretário   DANIEL 
GIACOBO;  Segundo  Secretário  –  ELTON  VICENTE  RUTHS; 
Vereadores(as)  componentes  do  Plenário:  ALDEMAR  BECKER  DA 
SILVA; ALEXANDRE  GURTAT  JÚNIOR; CLARICE  BORTOLUZZI 
VIOLA; EDUARDO ALVES DA CRUZ; LAURECI CORADACE LEAL; 
LENOIR ANTONIO MARIN;  MARIVALDO LUIZ CAPRINI,  EVERSON 
MESQUITA e SILVANO PEREIRA FILHO.  A seguir havendo número 
legal  de vereadores conforme verificação na listagem de presença o 
Senhor presidente, invocou a presença de  DEUS e declarou aberta a 
Sessão. Na continuidade o Sr. Presidente solicitou do vereador DANIEL 
GIACOBO,  titular  da  primeira  secretaria  que  anuncie  as  matérias 
constantes  do  PEQUENO  EXPEDIENTE:   Apreciação  das   ATA  nº 
051/2016 da  Sessão  Ordinária  nº.  043/2016,  do  dia  05/12/16,  não 
havendo ressalvas, fica ela  "aprovada", publique-se e arquive-se. Em 
seguida foram lidos e deram entrada: PARECER Nº. 166/2016, autoria: 
CCJ,  ao  PL Nº.  061/2016,  autoria:  Poder  Executivo,  súmula:  Dispõe 
sobre a concessão de estímulos para atração de novos investimentos, 
ampliação  e  adequação  de  empreendimentos  pré-existentes,  cria  o 
Conselho  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  de 
Laranjeiras  do  Sul  COMDESSUL,  opinando  pela  "TRAMITAÇÃO". 
PARECER Nº.  167/2016, autoria:  CCJ,  ao  PL Nº.  062/2016,  autoria: 
Poder  Executivo,  súmula:  Autoriza  a  abertura  de  crédito  adicional 
suplementar  na  importância  de  R$  880.000,00,  opinando  pela 
"TRAMITAÇÃO".  PARECER  Nº.  168/2016, autoria:  CFO,  ao  PL  Nº. 
062/2016,  autoria:  Poder  Executivo,  súmula:  Autoriza  a  abertura  de 
crédito  adicional  suplementar  na  importância  de  R$  880.000,00, 
opinando  pela  "APROVAÇÃO".  Na  seqüência,  deram  entrada  as 
INDICAÇÕES Nº. 275 A 277/2016, de autoria de diversos vereadores, 
oficie-se  conforme  o  solicitado.  OFÍCIOS  EXPEDIDOS:  Ofício  nº. 
132/2016,  autoria:  Poder  Legislativo,  súmula:  Encaminha  ao  Poder 
Executivo, AD-REFERENDUM ao PROJETO DE LEI Nº. 062/2016, de 
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autoria do Poder Executivo Municipal, cuja súmula: Autoriza a abertura 
de  crédito  adicional  suplementar  na  importância  de  R$  880.000,00, 
arquive-se.  Ofício  nº.  133/2016,  autoria:  Poder  Legislativo,  súmula: 
Encaminha  ao  Poder  Executivo,  para  conhecimento  e  tomada  das 
providências  cabíveis,  devidamente  "APROVADO"  por  este  Poder,  o 
REQUERIMENTO  Nº  032/20016,  arquive-se.  Ofício  nº.  134/2016, 
autoria:  Poder  Legislativo,  súmula:  Encaminha  ao  Poder  Executivo, 
devidamente  "APROVADA",  a  INDICAÇÃO Nº.  274/2016,  arquive-se. 
Ofício nº. 135/2016, autoria: Poder Legislativo, súmula:  Encaminha ao 
Poder  Executivo,  devidamente  "APROVADOS"  por  este  Poder,  os 
PROJETOS DE LEI Nº 063 A 066/20016, arquive-se. Nada mais a se 
tratar  na  hora  do  pequeno  expediente,  passou-se  às  matérias  do 
GRANDE EXPEDIENTE: fez uso da palavra, referendado pelo Senhor 
Presidente, o Senhor João Conrado, representando a Loja Cavaleiros 
Templários II,  que falou sobre o Projeto que concede Direito Real de 
Uso de Imóvel. Nada havendo passou-se aos trabalhos da ORDEM DO 
DIA: matérias de SEGUNDA E ÚLTIMA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: PL 
N.º.  017/2016,  autoria:  Vereadores  Junior  Gurtat,  Darci  Massuqueto, 
Aldemar Becker e Carlos A. Machado, súmula:  Declara e Reconhece 
como Entidade de Utilidade Pública Municipal a  ASSOCIAÇÃO KUNG 
FU  FREE  STYLE  DE  ARTES  MARCIAIS,  "APROVADO" por 
unanimidade do plenário, faça-se a Lei.  Nada havendo, passou-se às 
matérias de  PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  PL N.º. 057/2016, 
autoria: Poder Executivo, súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal 
a  ceder  servidor  a  ACILS  para  integrar  a  equipe  do  Centro  de 
Capacitação,  colocado  em  discussão  usou  da  palavra  diversos 
vereadores, o vereador Everson se manifestou dizendo que o município 
passa por crise financeira e o valor da folha está no seu limite máximo 
de gastos e que muitos servidores já estão lotados em outros órgãos, se 
posicionando  contrário  a  cedência  do  servidor  à  Acils.  O  vereador 
Laureci justificou dizendo que a câmara apenas estaria autorizando o 
executivo  e  não  obrigando  a  ceder  o  servidor,  ficando  a  critério  da 
municipalidade.  O  vereador  Júnior  Gurtat,  usou  da  palavra  para 
defender  a provação do Projeto por  entender  que cabe ao município 
desenvolver ações que propiciem a qualificação de sua população e a 
conseqüente melhoria da qualidade de vida de seus cidadão, que por 
outro lado o Município mantém convênio cedendo servidores ao outras 
entidades como Polícia Civil, INSS, Poder Judiciário, Frigoríficos agora 
para a ACILS.  O vereador  Presidente Darci  Massuqueto,  defendeu a 
aprovação  do  Projeto,  dizendo  que  é  de  fundamental  importância  a 
cedência  de  um servidor  do  município  à  Acils,  para  que  a  entidade 
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possa dar segmento ao Projeto de Capacitação Profissional. O vereador 
Daniel  Giacobo,  se  manifestou  contrário  a  aprovação  do  Projeto, 
dizendo que esteve na Acils, buscando informações e que a diretoria da 
Acils  informou  ao  vereador  que  não  tem  mais  interesse  na 
disponibilização do  servidor  por  parte  do  Município,  que  em seguida 
após amplo debate foi o mesmo colocado em votação nominal, tendo 
sido  registrado  a  seguinte  votação:  votou  pela  "rejeição":  Everson, 
Zezo, Eduardo, Silvano, Caprini, Elton e Giacobo, enquanto que votou 
pela "aprovação": Laureci, Aldemar, Júnior, Clarice e Darci, tendo sido o 
mesmo "REJEITADO" pela maioria do plenário, tendo sido conforme o 
artigo  140  do  RI,  "arquivado".  PL  N.º.  062/2016,  autoria:  Poder 
Executivo, súmula: Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar 
na importância de R$ 880.000,00, "APROVADO", volta em segunda e 
última discussão e votação na próxima sessão. Nada havendo, passou-
se  às  CONSIDERAÇÕES  FINAIS.  Fazendo  uso  da  palavra  diversos 
vereadores  os  quais  abordaram diversos  assuntos.  Nada  mais  a  se 
tratar  o  senhor  Presidente  declarou  encerrada  a  presente  sessão  e 
marcou a próxima sessão ordinária para a próxima segunda-feira dia 19 
de dezembro, neste mesmo local e horário de costume e CONVOCA 
sessão extraordinária para início logo após a presente sessão com o fim 
específico de apreciar os projetos que se encontram pendentes nesta 
Casa.  Nada mais para constar eu,  Gilmar Zocche,  lavrei  a presente 
Ata,  a  qual  vai  assinada  pelos  Excelentíssimos(as)  Senhores(as) 
Vereadores(as) presentes.
Presidente: 01 - Darci Massuqueto                                          
Vice-Presidente: 02 - Carlos Alberto Machado                              
1º Secretário: 03 - Daniel Giacobo                                                 
2º Secretário: 04 - Elton Vicente Ruths                                       
Vereador 05 - Aldemar Becker da Silva                             
Vereador 06 - Alexandre Gurtat Júnior                              
Vereadora 07 - Clarice Bortoluzzi Viola                               
Vereador 08 - Everson Mesquita                                          
Vereador 09 - Eduardo Alves da Cruz                                
Vereador 10 - Laureci Coradace Leal                                 
Vereador 11 - Lenoir Antonio Marin                                     
Vereador 12 - Marivaldo Luiz Caprini                                 
Vereador 13 - Silvano Pereira Filho                                     
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