
PAUTA N.º  005 - 2013
SESSÃO ORDINÁRIA N.º  001 - 2013

18 - 02 – 2013

MATÉRIAS DO PEQUENO EXPEDIENTE
- ATA DA SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVO 
DE 2013 DO DIA 04/02/2013.
- ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 001/2013 DO DIA 05/02/2013.
*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. 001/2013
AUTORIA : PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÚMULA : Autoriza o Município de Laranjeiras do Sul-PR. a participar do 

Consórcio Municipal da Cantuquiriguaçú, constituído pelos municípios de Espigão 

Alto  do Iguaçú,  Foz do Jordão,  Nova Laranjeiras,  Porto  Barreiro,  Rio  Bonito  do 

Iguaçú e Virmond. Altera a Lei Municipal 045/2009 - PPA - Plano Plurianual e Lei 

Municipal nº 071/2012 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e Autoriza a Abertura 

de Crédito Adicional Especial  ao Orçamento Programa de 2013, no valor de R$ 

90.000,00 (noventa mil reais) e dá outras providências.

Ofício  Nº 074/2013 : Autoria: Poder Executivo 
Súmula: Solicita que o Projeto de Lei nº 001/2013 acima citado seja aprovado 

mediante  a  assinatura  de  "AD  -  REFERENDUM" por  parte  dos  Senhores 

Vereadores,  garantindo o ingresso do Município  no prazo mais curto  possível  e 

usufruir  do atendimento,  principalmente no trabalho de máquinas tão necessário 

nesta safra agrícola que começa, bem como o ano letivo de 2013. 

PROJETO DE LEI N.º. 002/2013
AUTORIA : PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÚMULA : Autoriza o Município de Laranjeiras do Sul-PR. a firmar TERMO 

DE CONVÊNIO com o SOS - Serviço de Obras Sociais na importância de 5% sobre 

os valores que são repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS à 

Secretaria Municipal de Assistência Social e dá outras providências.
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PROJETO DE LEI N.º. 003/2013
AUTORIA : PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÚMULA : Autoriza o Município de Laranjeiras do Sul-PR. a firmar TERMO 

DE CONVÊNIO com a APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e dá 

outras providências.

PROJETO DE LEI N.º. 004/2013
AUTORIA : PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÚMULA : Altera a Lei Municipal 045/2009 - PPA - Plano Plurianual e Lei 

Municipal  nº  071/2012  -  LDO  -  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  e  LOA  -  Lei 

Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2013 e Autoriza a Abertura de 

Crédito Adicional Especial ao Orçamento Programa de 2013 na importância de R$ 

215.000,00 (duzentos e quinze mil  reais), em 6 (seis) parcelas de R$ 43.000,00 

(quarenta e trez mil reais) a contar do mês de fevereiro de 2013 , correspondente ao 

primeiro  semestre  letivo  do corrente  ano,  o  que configura o  percentual  de 50% 

(cinquenta por cento) do valor a ser gasto com o pagamento do transporte dos 

universitários  associados  às  Faculdades  de  Cascavel  e  Guarapuava  e  firmar 

CONVÊNIO COM A UAD -  ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIOS ASSOCIADOS DO 

DINÃO,  de  Laranjeiras  do  Sul-Pr.,  tendo  como  objetivo  a  Ação  de  Criação  do 

TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS.

PROJETO DE LEI N.º. 005/2013
AUTORIA : PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
SÚMULA : Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  alterar  o  número  de 

vagas para os Cargos de Provimento Efetivo constante do Anexo II da Lei Municipal 

nº 014/2012 de 03/04/2012 e Anexo III da Lei Municipal nº 008/2012 de 22/03/2012.

Propondo que o Cargo de Auxiliar de Manutenção passa de 50 para 70 Vagas;

enquanto que o Cargo de Técnico em Enfermagem passa de 04 para 10 Vagas.

Ofício  Nº 083/2013 : Autoria: Poder Executivo 
Súmula: Como  os  Projetos  para  os  quais  estamos  pedindo  a  necessária 

autorização  prevêem  desembolso  no  corrente  mês  de  fevereiro,  tomamos  a 

liberdade de solicitar que a Senhora Presidente, conforme o artigo 65, Inciso XXI da 
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Lei Orgânica do Município, convoque os Senhores Vereadores para decidir sobre os 

Projetos nºs 002/003/004 e 005/2013 em "Sessões Extraordinárias". 

REQUERIMENTO

Requerimento nº 001/2012:
Autoria : Vereador Júnior Gurtat e demais vereadores 
Súmula : Requer do Poder Executivo Municipal o que segue:

- Relação dos servidores nomeados informando a Lotação e Simbologia salarial de 

cada servidor;

- Nominar se existe servidores cedidos a alguma entidade e,

- De quem é o ônus do município ou a entidade beneficiada.

Requerimento nº 002/2012:
Autoria : Vereador Júnior Gurtat e demais vereadores 
Súmula : Requer conforme prevê o artigo 29 da Lei Orgânica Municipal a 

"CONVOCAÇÃO" do Secretário Municipal de Finanças para que o mesmo se faça 

presente  em uma das Sessões  desta  Casa tendo  como objetivo  explanar  aos 

nobres Edis e a população, sobre a "dívida herdada pela atual administração", 

do tipo valores, fornecedores, dívida a curto e longo prazo.

Requerimento nº 003/2012:
Autoria : Vereador Aldemar Becker e demais vereadores 
Súmula : Requer seja "CONVIDADO" o Secretário Municipal de Obras e 

Urbanismo para que o mesmo se faça presente em uma das Sessões desta Casa 

tendo como objetivo explanar aos nobres Edis e a população, sobre a possibilidade 

de melhorias no fluxo e estacionamento de veículos nas ruas centrais de nossa 

cidade.

PARECERES
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INDICAÇÕES
Indicação n.º. 001/2013
Autoria : Vereador "Darci Massuqueto" e demais vereadores 

Súmula : Solicita  ao  Poder  Executivo  Municipal  que  proceda  a 

“IDENTIFICACAO  DOS  VEÍCULOS  PÚBLICOS”,  conforme  determina  ‘Lei  n° 

10/2011 – que dispõe sobre a identificação dos veículos do Poder Executivo e dá 

outras providências’.

Indicação n.º. 002/2013
Autoria : Vereador "Silvano Pereira Filho" e demais vereadores 

Súmula : Solicita  ao  Poder  Executivo  Municipal  que  interceda  junto  a 

quem de direito  no sentido de realizar  diversas melhorias no acesso à  UFFS – 
Universidade  Federal  da  Fronteira  Sul”,  do  tipo:  -  CONSTRUÇÃO  DE 
MARGINAL NA BR 158; - CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA e TREVO DE ACESSO.

Indicação n.º. 003/2013
Autoria : Vereador "Silvano Pereira Filho" e demais vereadores 

Súmula : Solicita ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade 

de construir no centro da cidade e alguns bairros mais populosos “GUARITAS 
DE  SEGURANÇA  PÚBLICA”  para  uso  da  Polícia  Militar,  visando  dar 

segurança a nossa população.

Indicação n.º. 004/2013
Autoria : Vereador "Silvano Pereira Filho" e demais vereadores 

Súmula : Solicita ao Poder Executivo Municipal que estude a possibilidade 

de  melhorar  e/ou  regulamentar  o  "ESTACIONAMENTO  DE  VEÍCULOS  E 
MOTOS" nas ruas centras do quadro urbano, com a possibilidade de ruas com 

tráfego de "mão única".
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Indicação n.º. 005/2013
Autoria : Vereador "Júnior Gurtat" e demais vereadores

Súmula : Solicitam  do  Poder  Executivo  Municipal  que  proceda  com 

urgência  "MELHORIAS  NA  ESTRUTURA  FÍSICA  DA  ESTAÇÃO 
RODOVIÁRIA MUNICIPAL”, conforme segue: 

- Melhorias nos bancos de espera;

- Pintura na parte interna e externa;

- Melhorias na Iluminação interna e externa;

- Demarcação do estacionamento; 

- Placa Identificando a Estação Rodoviária;

- Melhorias na sala de espera;

- Aquisição de Lixeiras novas e Revisão do sistema hidráulico e elétrico. 

Indicação n.º. 006/2013
Autoria : Vereador "Júnior Gurtat" e demais vereadores

Súmula : Solicita  do  Poder  Executivo  Municipal  que  viabilize  a 

"CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS" nos pontos de ônibus de transporte coletivo e 

principalmente no trajeto onde é realizado o Transporte Escolar.

Indicação n.º. 007/2013
Autoria : Vereador "Júnior Gurtat" e demais vereadores

Súmula : Solicita do Poder Executivo Municipal  “A CONSTRUÇÃO DE 
REDUTORES DE VELOCIDADE:

-  na Rua Eugênio Martins entre a Avenida José Campigotto  e Rua Presidente 

Kennedy e,

- entre as Ruas Presidente Kennedy e Machado de Assis”.  

Indicação n.º. 008/2013
Autoria : Vereador "Júnior Gurtat" e demais vereadores

Súmula : Solicita  do  Poder  Executivo  Municipal  com  urgência  a 

"CONSTRUÇÃO  DE GALERIA" na Rua José Arlindo Bavaresco antiga Rua 

14 de Julho, sentido centro-bairro, próximo a marcenaria do Tizatto.
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Indicação n.º. 009/2013
Autoria : Vereador "Júnior Gurtat" e demais vereadores

Súmula : Solicita do Poder Executivo Municipal que realize com urgência 

a melhorias no escoamento das águas fluvial nas ruas Paraná, entre as Ruas 

Souza  Naves  e  General  Espírito  Santo,  conforme  solicitação  verbal  dos 

moradores.

Indicação n.º. 010/2013
Autoria : Vereador "Aldemar Becker da Silva" e demais vereadores

Súmula : Solicita desta Casa seja enviado Ofício a empresa "SANEPAR" 
solicitando da mesma que tome providências no sentido de realizar maiores 

“INVESTIMENTOS  NA  ESTAÇÃO  DE  CAPTAÇÃO  E  TRATAMENTO  DE 
ÁGUA - ETA, situada na bacia do Rio do Leão, tendo como objetivo aumento 

na capacidade de armazenamento e ampliação do raio de ação na distribuição 

de água á toda a população. Informando também quais são os Projetos de 

Investimento de expansão previstos para o Município de Laranjeiras do Sul

Indicação n.º. 011/2013
Autoria : Vereadora "Ivone Portela" e demais vereadores

Súmula : Solicita do Poder Executivo Municipal que envie a esta Casa de 

Leis  projeto  que  conceda  aos  servidores  públicos  municipais  o  direito  da 

"LICENÇA  MATERNIDADE"  dos  4  meses  previstos  no  artigo  93  da  Lei 

Municipal nº 030/2004 que trata do estatuto dos servidores públicos municipais 

para  o  período  de  6  meses,  como  também  ampliar  o  direito  a  Licença 

Paternidade dos 5 dias úteis previstos a exemplo de outros municípios que já 

oferecem este benefício a seus servidores.

Indicação n.º. 012/2013
Autoria : Vereador "Everson Mesquita e Marivaldo Caprini"
Súmula : Solicita do Poder Executivo Municipal que tome providências no 

sentido de concretizar a  DOAÇÃO DO TERRENO visando a Construção da 

Delegacia Cidadã.
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Indicação n.º. 013/2013
Autoria : Vereadora "Ivone Portela" e demais vereadores

Súmula : Solicita  do  Poder  Executivo  Municipal  que  proceda  com 

urgência "REPAROS NAS BOCAS DE LOBO" existentes no quadro urbano.

Indicação n.º. 014/2013
Autoria : Vereadora "Ivone Portela" e demais vereadores

Súmula : Solicita do Poder Executivo Municipal  que proceda melhorias 

urgentes na rua que dá acesso a "Super Creche" localizada na Vila Alberti no 

Bairro São Francisco com a "Construção de Calçamento e/ou Asfalto".

OFÍCIOS RECEBIDOS
Ofício  Nº 016/2013: Autoria: Secretaria Municipal de Educação 
Súmula: A  Prefeita  Municipal  CONVOCA os  Membros  da  Comissão  de 

Finanças e  Orçamento  do  Poder  Legislativo  e  todos  os  interessados  para  uma 

AUDIÊNCIA PÚBLICA que realizar-se-á nas dependências da Câmara Municipal, 

no dia 22 de fevereiro de 2013 com início as 09:00 horas, do Terceiro Quadrimestre 

de 2012 (setembro/dezembro) do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Ofício  Nº 017/2013: Autoria: Poder Executivo Municipal 
Súmula: A  Prefeita  Municipal  CONVOCA os  Membros  da  Comissão  de 

Finanças e  Orçamento  do  Poder  Legislativo  e  todos  os  interessados  para  uma 

AUDIÊNCIA PÚBLICA que realizar-se-á nas dependências da Câmara Municipal, 

no dia 22 de fevereiro de 2013 com início as 10:00 horas, para apresentação das 

METAS  FISCAIS do  Terceiro  Quadrimestre  de  2012  (setembro/dezembro)  e 

apresentação do Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência do 

mesmo período.

 

Ofício  Nº 03/2013: Autoria: Sindicato dos Servidores Públicos
Súmula: Solicita que este Poder interceda junto ao Poder Executivo Municipal, 

no sentido de que seja doado ao referido Sindicato, o imóvel urbano localizado na 

Rua XV de Novembro, esquina com a Avenida José Campigotto, com a estrutura já 

existente  e  a  viabilização  da reforma da mesma,  para  a  importante  e  definitiva 

construção da Sede do Escritório do Sindicato.
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Ofício  Nº 002757/2013 : Autoria: Ministério da Saúde 
Súmula: Informa sobre a liberação de recursos financeiros na importância de R$ 

6.501,00,  ao Fundo Municipal  de Saúde para pagamento de TETO MUNICIPAL 

REDE SAÚDE MENTAL COMPETÊNCIA 01/2013.

Ofício  Nº 002758/2013 : Autoria: Ministério da Saúde 
Súmula: Informa sobre a liberação de recursos financeiros na importância de 

R$  59.100,42,  ao  Fundo  Municipal  de  Saúde  para  pagamento  de  PAB  FIXO 

COMPETÊNCIA 01/2013.

Ofício  Nº 006810/2013 : Autoria: Ministério da Saúde 
Súmula: Informa sobre a liberação de recursos financeiros na importância de R$ 

21.804,00, ao Fundo Municipal de Saúde para pagamento de TETO MUNICIPAL 

DA  MEDIA  E  ALTA  COMPLESIDADE  AMBULATORIAL  E  HOSPITALAR 

COMPETÊNCIA 01/2013.

Ofício  Nº 4165/2012 : Autoria: Caixa Econômica Federal 
Súmula: Informa  sobre  a  celebração  de  Contrato  e  Repasse  772965/2012, 

Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  totalizando  o  valor  do 

investimento em R$ 105.000,00 (cento e cinco mil  reais)  que tem por finalidade 

Aquisição de resfriadores de Leite a Granel.

Ofício  Nº 045/2013: Autoria: Ministério da Ciência e Tecnologia
Súmula: Informa sobre  a Prorrogação do Convênio  nº  01.00173.00/2010,  no 

montante de R$ 205.950,00, até a data de 14/11/2013.

GRANDE EXPEDIENTE
Ofício  Nº 074/2013 : Autoria: Poder Executivo 
Súmula: Solicita que o Projeto de Lei nº 001/2013 acima citado seja aprovado 

mediante  a  assinatura  de  "AD  -  REFERENDUM" por  parte  dos  Senhores 

Vereadores,  garantindo o ingresso do Município  no prazo mais curto  possível  e 

usufruir  do atendimento,  principalmente no trabalho de máquinas tão necessário 

nesta safra agrícola que começa, bem como o ano letivo de 2013. 
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Ofício  Nº 083/2013 : Autoria: Poder Executivo 
Súmula: Como  os  Projetos  para  os  quais  estamos  pedindo  a  necessária 

autorização  prevêem  desembolso  no  corrente  mês  de  fevereiro,  tomamos  a 

liberdade de solicitar que a Senhora Presidente, conforme o artigo 65, Inciso XXI da 

Lei Orgânica do Município, convoque os Senhores Vereadores para decidir sobre os 

Projetos nºs 002/003/004 e 005/2013 em "Sessões Extraordinárias". 

Requerimento nº 001/2012:
Autoria : Vereador Júnior Gurtat e demais vereadores 
Súmula : Requer do Poder Executivo Municipal o que segue:

- Relação dos servidores nomeados informando a Lotação e Simbologia salarial de 

cada servidor;

- Nominar se existe servidores cedidos a alguma entidade e,

- De quem é o ônus do município ou a entidade beneficiada.

Requerimento nº 002/2012:
Autoria : Vereador Júnior Gurtat e demais vereadores 
Súmula : Requer conforme prevê o artigo 29 da Lei Orgânica Municipal a 

"CONVOCAÇÃO" do Secretário Municipal de Finanças para que o mesmo se faça 

presente  em uma das Sessões  desta  Casa tendo  como objetivo  explanar  aos 

nobres Edis e a população, sobre a "dívida herdada pela atual administração", 

do tipo valores, fornecedores, dívida a curto e longo prazo.

Requerimento nº 003/2012:
Autoria: Ver Aldemar Becker e demais vereadores 
Súmula : Requer seja "CONVIDADO" o Secretário Municipal de Obras e 

Urbanismo para que o mesmo se faça presente em uma das Sessões desta Casa 

tendo como objetivo explanar aos nobres Edis e a população, sobre os projetos de 

melhorias  no  fluxo  e  estacionamento  de  veículos  nas  ruas  centrais  de  nossa 

cidade.

ORDEM DO DIA 
MATÉRIAS DE 2ª. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
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MATÉRIAS DE 1ª. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
• PALAVRA DOS SENHORES VEREADORES “até 5 minutos cada”

Laranjeiras do Sul, 18 de fevereiro de 2013.

  ______________________ ________________________
IVONE PORTELA             JÚNIOR GURTAT 

                 Presidenta                                                             1º. Secretário
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