
PAUTA N.º  011 - 2013
SESSÃO ORDINÁRIA N.º  006 - 2013

25 - 03 – 2013

MATÉRIAS DO PEQUENO EXPEDIENTE
- ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 005/2013 DO DIA 18/03/2013.
*Obs.: Artigo 124 do Regimento Interno – ATA – será Publicada na pág. www.cmls.pr.gov.br. no átrio desta Casa até 24h00  
após a Sessão, (retificação,  e/ou impugnações da Ata, através de requerimento escrito até 24h00 antes da próxima sessão,  
para deliberação do plenário).

PROJETOS
PROJETO DE LEI N.º. 010/2013
AUTORIA : PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÚMULA : Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento 

com  a  CAIXA  EXONÔMICA  FEDERAL  a  oferecer  garantias  e  dá  outras 

providências.

REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO n.º. 014/2013
Autoria : Vereador "Júnior Gurtat e demais vereadores"
Súmula : Requer  do  Poder  Executivo  informações  sobre  o  PSS  - 

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2013 realizado pela Secretaria de Educação.

REQUERIMENTO n.º. 015/2013
Autoria : Vereador "Laurici Leal, Silvano Pereira e Ivone Portela"
Súmula : Solicita  do  poder  executivo  informações  sobre  o  domínio  da 

área onde esta sendo construído a super creche, no bairro santo Antonio de Pádua 

no final da avenida santos Dumont, pois circula informações extra oficial que este 

terreno pertence a terceiros e não ao município.
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REQUERIMENTO n.º. 016/2013
Autoria : Vereador "Laurici Leal, Silvano Pereira e Ivone Portela"
Súmula : Requer do Poder Executivo as seguintes informações: 
-  Qual  é  o  motivo  da  Escola  Francisco  Freitas  estar  fechada,  que  segundo 

informações pode vir a ser desativada definitivamente, tendo em vista que seus 
alunos foram transferidos para o CAIC e o mesmo se  encontra com super 
lotação de alunos.

 

INDICAÇÕES

Indicação n.º. 116/2013
Autoria : Vereador " Carlos Alberto Machado - Magrão"
Súmula : Solicita do Poder Executivo Municipal que através da Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente tome providências no sentido recuperar 

as  lixeiras  já  existentes  e  gradativamente  instalar  "LIXEIRAS  COLETIVAS  E 
SELETIVAS", podendo ser instaladas em alguns bairros para que a comunidade 

siga o exemplo e se acostume com a idéia de selecionar o lixo doméstico. 

Indicação n.º. 117/2013
Autoria : Vereadora "Darci Massuqueto e Ivone Portela"
Súmula : Solicita  do  Poder  Executivo  Municipal  que  interceda  junto  a 

Secretaria  Municipal  de  Esportes  para  que  disponibilize  a  sala  com  tatame  do 

ginásio de esportes, onde é realizado a prática do Judô,  para uso nas terças e 

quintas-feiras no horário das 16:30 às 20:00 hrs da mesma forma em que era feito 

nos últimos 4 anos. Tal pedido foi nos solicitado verbalmente pela Professora Kessy 

que tem por objetivo retomar as atividades da escolinha do Judô, que conta com a 

participação de aproximadamente 80 alunos de todas as categorias. O pedido foi 

feito a Secretária mas devido a demora de uma resposta positiva é que formulamos 

a presente à Prefeita que a mesma tome as providências cabíveis e disponibilize 

este importante espaço físico público.

Indicação n.º. 118/2013
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Autoria : Vereador "Elton Ruths "

Súmula : Solicita  do  Poder  Executivo  Municipal  que  interceda  junto  a 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente a possibilidade de "retomar as 
atividades do VIVEIRO MUNICIPAL", podendo inclusive terceirizar os serviços a 

exemplo de outros municípios. O viveiro municipal poderá desenvolver importante 

trabalho de produção e fornecimento de mudas para o Município e toda a região. 

Indicação n.º. 119/2013
Autoria : Vereador "Júnior Gurtat "
Súmula : Solicita  desta  Casa  que  após  ouvido  o  douto  plenário  seja 

enviado "Ofício a Meritíssima Senhora Drª Juíza Diretora do Forum solicitando 
que usando das medidas legais proceda a destinação e/ou doação de veículos 
apreendidos pela justiça, os quais se encontram depositados na Delegacia de 
Polícia" de Laranjeiras do Sul.

Indicação n.º. 120/2013
Autoria : Vereador "Elton Ruths"
Súmula : Solicita do Poder Executivo que gestione junto a Secretaria de 

Saúde  a  "criação  de  um  departamento  específico  para  atendimento  de 
acidentes".

Indicação n.º. 121/2013
Autoria : Vereador "Silvano Pereira"
Súmula : Solicita do Poder Executivo que gestione junto a Secretaria de 

Viação "melhorias urgentes na estrada da comunidade de Rincão Grande", 

com o devido conserto dos bueiros inclusive com a colocação de manilhas, próximo 

a propriedade da Ana Rita, sendo que a mesma já concedeu o cascalho para a 

realização dos serviços.

Indicação n.º. 122/2013
Autoria : Vereador "Silvano Pereira"
Súmula : Solicita do Poder Executivo a criação do "Conselho Municipal 
dos  Direitos  da  Mulher",  que  tem  por  objetivo,  deliberar,  contribuir  na 
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normatização e fiscalizar políticas relativas aos direitos da mulher, propondo-se a 

ser um centro permanente de debates entre vários setores da sociedade.

Indicação n.º. 123/2013
Autoria : Vereador "Marivaldo Caprini"
Súmula : Solicita  do  Poder  Executivo  que  providencie  com urgência  o 

"concerto da Boca de Lobo localizada na Rua José Bonifácio entre a Dimagil e 
a Escola Municipal Padre Gerson Galvino".

Indicação n.º. 124/2013
Autoria : Vereador "Marivaldo Caprini"
Súmula : Solicita  do  Poder  Executivo  que  providencie  com urgência  a 
"colocação  de  tela  no  campo  do  bairro  Jardim Panorama",  além de  outras 
melhorias que se fizerem necessárias.

Indicação n.º. 125/2013
Autoria : Vereador "Marivaldo Caprini"
Súmula : Solicita do Poder Executivo que providencie a substituição das 
lixeiras  existentes  na  Rua  XV  de  novembro,  por  lixeiras  maiores  das  atuais 
existentes,  tendo  em  vista  a  concentração  de  grande  quantidade  de  lixo  e  as 
mesmas não atendem a grande demanda.

Indicação n.º. 126/2013
Autoria : Vereador "Laureci Leal, Silvano Pereira e Ivone Portela"
Súmula : Solicita do Poder 
1 - Gestione junto ao Governo Federal a "Construção de uma nova Escola no 
Assentamento Passo Liso". 
2 - Que com recursos do município agilize a "construção de abrigo no ponto de 
ônibus daquela localidade".

Indicação n.º. 127/2013
Autoria : Vereador "Júnior Gurtat e demais vereadores"
Súmula : Solicita  do  Poder  Executivo  "melhorias  na  Praça  da  Igreja 

Nossa Senhora Aparecida denominada de Praça Padre Silvano Zennari", 
sendo  :  Melhorias  nas  instalações  elétricas,  Pinturas,  Jardinagem,  e  ainda 
disponibilizar um Guarda Municipal para o atendimento.

Indicação n.º. 128/2013
Autoria : Vereador "Júnior Gurtat e demais vereadores"
Súmula : Solicita  do  Executivo  que  realize  melhorias  nas  Ruas  do 

Bairro Nossa Senhora Aparecida, principalmente nas ruas que dá acesso à 
igreja com a "construção de asfalto", tendo em vista que em especial nos dias 
de festividades religiosas as mesmas ficam quase que intransitáveis.
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Indicação n.º. 129/2013 Autoria: Vereador "Darci Massuqueto "
Súmula : Solicita do Poder Executivo Municipal que através da Secretaria 
Municipal de Viação realize "melhorias urgentes na Ponte que liga o CAIC ao 
loteamento Monte Castelo".

Indicação n.º. 130/2013 Autoria: Vereador "Darci Massuqueto "
Súmula : Solicita  do  Executivo  Municipal  que  através  da  Secretaria 
Municipal de Urbanismo a "Construção de redutores de velocidade na Vila São 
Miguel", rua José Rodrigues Medina, tendo em vista que ali temos a movimentação 
de usuários de creche, igreja, pavilhão comunitário,  centro catequético e demais 
moradores e que após a construção do calçamento, alguns motorista de veículos e 
motos abusam da velocidade, causando insegurança aos que por ali  transitam e 
residem, atendendo pedido de moradores em especial do senhor Moacir Crotti. 

OFÍCIOS RECEBIDOS
Ofício  Circular Nº 003/2013: Autoria: Secretaria  Municipal  de 
Finanças 
Súmula : Informa sobre a liberação de recursos por  parte  do Governo 
Federal ao Município de Laranjeiras do Sul.

Ofícios  Nºs 009 a 019/2013:
Autoria : Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Súmula : Resposta  às  Indicações  nºs   019-021-027-028-029-031-034-
035-036-044-045 e 046/2013 de autoria de diversos vereadores.

Ofício  Nº 150/2013: Autoria : Poder Executivo Municipal 
Súmula : Solicita a indicação de dois 2 vereadores membros para compor 
o CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

Ofício  Nº 390/2013: Autoria : Deputado Nereu Moura 
Súmula : Informa que a Polícia Militar desse Município será contemplada 
com uma viatura zero quilômetro.

CONVITE: Autoria : Secretaria Municipal de Agricultura 
Súmula : Convite  para  participar  de  reunião  de  atividades  sobre  o 
Programa produção Integrada de Sistema Agropecuário e, Cooperativismo Rural - 
PISACOOP, que será realizada no Cine Teatro Iguaçú, dia 26 de março.

GRANDE EXPEDIENTE
Inscrito para fazer uso da palavra o Secretário Municipal de Agricultura  ADEMIR 
SEVERINO ALVES, referendado pelo vereador Líder do Governo Silmar Camargo. 
Assunto: Trabalhos relacionados à Secretaria em especial sobre a necessidade de 
tramitação e aprovação do Projeto de Lei nº .
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Ofício  Nº 150/2013:
Autoria : Poder Executivo Municipal 
Súmula : Solicita a indicação de dois 2 vereadores membros para compor 
o CONSELHO GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.

REQUERIMENTO n.º. 014/2013
Autoria : Vereador "Júnior Gurtat e demais vereadores"
Súmula : Requer  do  Poder  Executivo  informações  sobre  o  PSS  - 

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2013 realizado pela Secretaria de Educação.

REQUERIMENTO n.º. 015/2013
Autoria : Vereador "Laurici Leal, Silvano Pereira e Ivone Portela"
Súmula : Solicita  do  poder  executivo  informações  sobre  o  domínio  da 
área onde esta sendo construído a super creche, no bairro santo Antonio de Pádua 
no final da avenida santos Dumont, pois circula informações extra oficial que este 
terreno pertence a terceiros e não ao município.

REQUERIMENTO n.º. 016/2013
Autoria : Vereador "Laurici Leal, Silvano Pereira e Ivone Portela"
Súmula : Requer do Poder Executivo as seguintes informações: 
-  Qual  é  o  motivo  da  Escola  Francisco  Freitas  estar  fechada,  que  segundo 

informações pode vir a ser desativada definitivamente, tendo em vista que seus 
alunos foram transferidos para o CAIC e o mesmo se  encontra com super 
lotação de alunos.

ORDEM DO DIA
MATÉRIAS DE 2ª. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PROJETO DE LEI N.º. 006/2013
AUTORIA : PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÚMULA : Dá nova redação ao artigo 93 da Lei Municipal nº 030/2004, de 

15-07/2004 (estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Laranjeiras do 

Sul-PR) e dá outras providências. (Art. 93 - Será concedida a licença à servidora  

gestante, por 180 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração consoante ao  

disposto  na  legislação  aplicável  ao  Regime  Próprio  de  Previdência  Social).  

Passando de 4 para 6 meses o direito a LICENÇA MATERNIDADE.
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PROJETO DE LEI N.º. 007/2013
AUTORIA : PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÚMULA : Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  contribuir 

financeiramente  com  o  CONSELHO  DA  COMUNIDADE  DA  COMARCA  DE 

LARANJEIRAS DO SUL .

PROJETO DE LEI N.º. 001/2013
AUTORIA : Vers. Darci Massuqueto, Júnior Gurtat e Everson Mesquita
SÚMULA : Declara  e  Reconhece  como  Entidade  de  Utilidade  Pública 

Municipal o UNIÃO OPERÁRIO ESPORTIVO E RECREATIVO.

MATÉRIAS DE 1ª. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
PROJETO DE LEI N.º. 008/2013
AUTORIA : Poder Executivo Municipal
SÚMULA : Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  contratar  professores 

através de Processo Seletivo Simplificado - PSS, para o provimento temporário e 

emergencial  de  vagas  na  Rede  Pública  Municipal  de  Ensino,  e  dá  outras 

providências. Em anexo Solicitação de Assinatura de AD-REFERENDUM.

PROJETO DE LEI N.º. 002/2013
AUTORIA : Vereador Darci Massuqueto
SÚMULA : Declara  e  Reconhece  como  Entidade  de  Utilidade  Pública 

Municipal a ASSOCIAÇÃO FUTSAL FEMININO DE LARANJEIRAS DO SUL-PR.

PROJETO DE LEI N.º. 003/2013
AUTORIA : Vereador Everson Mesquita
SÚMULA : Declara  e  Reconhece  como  Entidade  de  Utilidade  Pública 

Municipal  a  A.E.S.F.  ASSOCIAÇÃO  ESPORTIVA  SÃO  FRANCISCO  DE 

LARANJEIRAS DO SUL-PR.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
• PALAVRA DOS SENHORES VEREADORES “até 5 minutos cada”
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Laranjeiras do Sul, 25 de março de 2013.

  ______________________ ________________________
IVONE PORTELA JÚNIOR GURTAT 

                 Presidente                                                             1º. Secretário
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