
PAUTA N.º  025 - 2013
SESSÃO ORDINÁRIA N.º  017 - 2013

10 - 06 – 2013

MATÉRIAS DO PEQUENO EXPEDIENTE
- ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 016/2013 DO DIA 03/06/2013.
*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).

PROJETO
PROJETO DE LEI N.º. 023/2013
AUTORIA : Poder Executivo Municipal
SÚMULA : Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento 
co a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, a oferecer garantias e dá outras providências 
e  revoga  a  Lei  Municipal  nº  013/2013  que  trata  de  financiamento  para 
Pavimentação  Asfaltica  sob  as  normas  do  Programa  PAC  -  2  -  Eixo  de 
Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas. Segundo o Ofício nº 387/2013 de 
autoria do Poder Executivo o novo Projeto visa atender recomendações recentes da 
Caixa Econômica Federal. 

PARECER
Parecer n.º. 052/2013.
Autoria : Comissão de Constituição e Justiça 
Proposição : Projeto de Lei N.º 010/2013 
Autoria : Poder Executivo Municipal
Súmula : Declara  e  reconhece  como  entidade  de  utilidade  pública 
municipal a ASSOCIAÇÃO FUTURO CIDADÃO.
Opina pela TRAMITAÇÃO
Vereadores Membros: (Pres: Darci Massuqueto; Relator: Marivaldo Caprini;  Sec: Laureci Leal)

REQUERIMENTO
REQUERIMENTO n.º. 032/2013
Autoria : Vereador: "Aldemar Becker e demais vereadores"
Súmula :  Requer do Poder Executivo, que "fiscalize" e nos informe sobre 
a "qualidade da merenda escolar" entregue as entidades públicas (escolas, cre-
ches, etc...), que segundo informações de alguns servidores e em especial confor-
me relatório dos membros da Comissão de Educação, alguns itens em especial os 
hortifruti  (chuchu, abobrinha,etc...)  e derivados de panificação (pão, cucas, etc...) 
estão fora das normas especificadas nas licitações, inclusive com indícios de super-
faturamento, para tanto requeremos:
1 - Cronograma contendo: - Local e Horário de entrega dos produtos adquiridos pela 
municipalidade; 
2 - Relação de Empresas com respectivo nome dos funcionários responsáveis pela 
entrega dos Produtos;
3 - Relação de servidores públicos municipais responsáveis pelo recebimento e afe-
rimento dos Produtos;
4 - Cópia das Notas Fiscais referentes aquisição de Merenda Escolar;
5 - Cópia de Licitação e Contrato referentes aquisição de Produtos alimentícios.
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REQUERIMENTO n.º. 033/2013
Autoria : Vereadores: "Elton Ruths, Zezo Marin e Silvano Pereira"
Súmula :  Requer do Poder Executivo:  que nos informe sobre os "servi-
ços de limpeza de logradouros públicos" realizado pelas empresas terceirizadas, 
sendo:
1 - Cópia de Licitação;
2 - Cópia do Contrato da Prestação de Serviços.

REQUERIMENTO n.º. 034/2013
Autoria : Vereadores: "Elton Ruths, Zezo Marin e Silvano Pereira"
Súmula :  Requer do Poder Executivo:
* Cópia dos Processos de Liberação dos Loteamentos:  "  Jardim Paris  "  , localizado 
no Bairro Jardim Panorama e Marquesi localizado no loteamento Santo Antônio de 
Pádua - bairro Àgua Verde.

REQUERIMENTO n.º 035/2013
Autoria : Vereadores membros da Comissão de Ética: Secretário: Laureci 

Leal e Relator: Júnior Gurtat.
Súmula : Requerem desta Casa a indicação de um vereador para compor 
a Comissão de Ética, tendo em vista pedido de licença do cargo de presidente da 
Comissão formulado pelo vereador Daniel Giacobo, conforme ofício nº 112/2013 e 
tendo em vista o falecimento do vereador Silmar Camargo que havia sido indicado 
por esta Casa em substituição do Presidente: vereador Daniel Giacobo. 

INDICAÇÕES

Indicação n.º. 261/2013
Autoria : Vereador: "Darci Massuqueto e demais vereadores"
Súmula : Solicita  do Poder  Executivo  Municipal  que:  Verifique se  real-
mente existe a necessidade de manter acesas toda iluminação pública do Parque 
de Eventos, tendo em vista que alguns bairros da cidade onde há uma grande con-
centração de moradores a Iluminação é bastante precária enquanto que no Parque 
de Eventos onde praticamente não existe moradores se verifica um grande número 
de Lâmpadas acesas durante a noite, sem a devida necessidade, causando sérios 
prejuízos financeiros aos cofres públicos.

Indicação n.º. 262/2013
Autoria : Vereador: "Darci Massuqueto e demais vereadores"
Súmula : Reitera diversas indicações de autoria de diversos vereadores 
em especial a Indicação nº 013/2013 de autoria da Senhora Presidente Vereadora 
Ivone Portela que solicita do Poder Executivo Municipal que proceda com urgência 
uma revisão e concerto das Boca de Lobo existentes no quadro urbano de nosso 
município, tendo em vista que muitas estão danificadas colocando em risco a po-
pulação.
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Indicação n.º. 263/2013
Autoria : Vereadora  "Ivone  Portela,  Júnior  Gurtat  e  outros 

vereadores"
Súmula : Solicita do Poder Executivo Municipal: Melhorias na Iluminação 
Publica da Avenida Álvaro Natel de Camargo, além da construção de rotatória no 
entroncamento da Rua Vital Brasil e Presidente Juscelino Kubicheki, além da colo-
cação de Super Poste com luminárias, evitando escuridão existente.

Indicação n.º. 264/2013
Autoria : Vereador  "Júnior  Gurtat,  Ivone  Portela  e  demais 

vereadores"
Súmula : Solicita do Poder Executivo Municipal que: Frente de mão de 
Obra tendo como objetivo a restauração dos calçamentos existentes no quadro ur-
bano em especial onde não serão contemplados com o Projeto Tapete Preto.

Indicação n.º. 265/2013
Autoria : Vereador: "Aldemar Becker e demais vereadores"
Súmula : Solicita do Poder Executivo que: Execute Serviços urgentes de 
"Pavimentação Poliédrica no loteamento São Jorge - bairro Vila Industrial" , 
sendo que o calçamento já havia sido iniciado pela gestão anterior e devido proble-
mas com a licitação na época conforme especificado na resposta do poder executi-
vo ao requerimento 017/2013 formulado por este vereador, houve a necessidade 
do cancelamento dos serviço por parte da atual administração, causando grandes 
transtornos os moradores que necessitam desta importante obra pública.

Indicação n.º. 266/2013
Autoria : Vereador: "Aldemar Becker e demais vereadores"
Súmula : Solicita do Poder Executivo Municipal que: "através do departa-
mento de tributação, Cumpra com a Lei Municipal nº 038/2012, a qual amplia as 
remissões e anistia dos débitos contidos no Inciso I do Parágrafo Único do Artigo 
194 da Código Tributário nº 047/2001 que trata do código tributário, que estende o 
benefício de isenção de IPTU aos munícipes portadores das doenças de Câncer e 
AIDS durante o período do tratamento, devido os altos custos do referido tratamen-
to.

Indicação n.º. 267/2013
Autoria : Vereador: "Aldemar Becker e demais vereadores"
Súmula :7Solicita do Poder Executivo Municipal que: "crie programa específi-
co, através de Lei se for o caso, visando o Transporte Especial e Exclusivo para 
Pacientes residentes no Município, em curso de tratamento de Hemodiálise, Radio-
terapia e Quimioterapia, desde a residência até a clinica e retorno à residência, 
para realização de seções de tratamento.

Indicação n.º. 268/2013
Autoria : Vereador: "Aldemar Becker e demais vereadores"
Súmula : Solicita  do  Poder  Executivo  Municipal  que:  "realize  obras  de 
melhorias nos passeios e a conseqüente construção de Calçamento na Rua Ve-
reador João Rocha Loures - loteamento Maurer - Bairro Cidade Alta, trecho próxi-
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mo a empresa ANDIJÚ, melhorando o tráfego e evitar aborrecimentos com alaga-
mentos que ocorrem seguidamente devido a ausência de manilhamentos.

Indicação n.º. 269/2013
Autoria : Vereador: "Aldemar Becker e demais vereadores"
Súmula : Solicita do Poder  Executivo  Municipal  que juntamente com o 
COMUTRAM estude a possibilidade de desativar 2  pontos de lotação localizados 
na Rua XV de Novembro, sendo: o Ponto localizado enfrente a Empresa Comercial 
Virmond e o segundo localizado enfrente a Panificadora da XV, passando a utilizar 
apenas o Ponto de Ônibus localizado na Rua Coronel Guilherme de Paula, abri-
gando junto o Ponto de Taxi, tendo como objetivo criar mais vagas para estaciona-
mento e melhorar o trânsito.

Indicação n.º. 270/2013
Autoria : Vereador: "Carlos A. Machado "Magrão"
Súmula : Solicita do Poder Executivo Municipal: "Construção com urgên-
cia de um ABRIGO no Ponto de Ônibus, localizado na entrada da Comunidade do 
Campo Verde.

Indicação n.º. 271/2013
Autoria : Vereador: "Carlos A. Machado "Magrão"
Súmula : Solicita  do  Poder  Executivo  Municipal:  "que  providencie  a 
"Construção de um novo Cemitério", tendo em vista que o atual não atende mais 
a demanda existente.

Indicação n.º. 272/2013 Autoria : Vereador: "Zezo Marin"
Súmula : Solicita do Poder Executivo Municipal: "que estude a possibili-
dade de fornecer "UNIFORME" e ADICIONAL de PERICULOSIDADE aos servido-
res públicos municipais  que exercem a função de VIGIAS.

Indicação n.º. 273/2013
Autoria : Vereador:  "Elton Ruths, Júnior Gurtat, Ivone Portela, Zezo 

Marin, Silvano Pereira e outros"
Súmula : Solicita  do  Poder  Executivo  Municipal:  "que realize  obras  de 
abertura da estrada e esgoto próximo a Escola Técnica, conforme já solicitado 
através das indicações 139 e 140/2013.

Indicação n.º. 274/2013
Autoria : Vereador: "Elton Ruths, Zezo Marin, Silvano Pereira"
Súmula : Solicita do Poder Executivo Municipal: "Patrolamento e Casca-
lhamento" na estrada principal que dá acesso à Torre da Telepar.
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Indicação n.º. 275/2013
Autoria : Vereador: "Elton Ruths, Zezo Marin, Silvano Pereira"
Súmula : Solicita  do  Poder  Executivo  Municipal:  "Limpeza  urgente  do 
mato que toma conta nas proximidades do Ginásio de Esportes do Loteamento 
Bancário".

Indicação n.º. 276/2013
Autoria : Vereador: "Júnior Gurtat , Ivone Portela e outros"
Súmula : Solicita  do  Poder  Executivo  Municipal:  "que execute  serviços 
urgentes no que tange a "coleta de lixo", que seja efetuada a referida coleta com 
mais freqüência nos Bairros Água Verde e São Francisco. Solicitamos ainda que o 
Poder Executivo através do departamento competente estude a possibilidade de 
implantar a "Coleta Seletiva do Lixo", conforme indicação nº 116/2013 de autoria 
do vereador Magrão já aprovada por esta Casa 

Indicação n.º. 277/2013
Autoria : Vereador: "Júnior Gurtat , Ivone Portela e outros"
Súmula : Solicita do Poder Executivo Municipal: "que coloque em prática 
a Lei Municipal nº 043/2011, que dispõe sobre a "coleta transporte e destinação 
final de óleos utilizados na fritura de alimentos" no município de Laranjeiras do 
Sul.

Indicação n.º. 278/2013
Autoria : Vereadora: "Clarice Bortoluzzi Viola e demais vereadores"
Súmula : Solicita do Poder Executivo Municipal: "que execute obras de 
TERRAPLANAGEM no Campo de Futebol da Comunidade de Alto Alegre do Tigre, 
atendendo pedido dos munícipes da prática esportiva, e que o cascalho retirado 
proveniente da terraplanagem seja utilizado para melhorias de estradas.

Indicação n.º. 279/2013
Autoria : Vereador: "Laureci C. Leal e demais vereadores"
Súmula : Solicita do Poder Executivo Municipal: "que execute serviços de 
melhorias do tipo "Patrolamento e Cascalhamento" nas ruas da Vila Somenzi e 
principalmente na estrada principal e secundárias que dá acesso até a comunidade 
do Rio Laranjeiras.

Indicação n.º. 280/2013
Autoria : Vereador: "Laureci C. Leal e Marivaldo Caprini"
Súmula : Solicita do Poder Executivo Municipal: que execute serviços de 
melhorias do tipo "Patrolamento e Cascalhamento" na estrada principal e secun-
dárias da Comunidade de 8 de Junho, além da que dá acesso à Empresa Caprini.

OFÍCIOS RECEBIDOS
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Ofício Circular nº 004/2013: Autoria: Assembléia Legislativa  
Súmula: A  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  da  Telefoni  Móvel  da  Assembléia 
solicita manifestação desta Casa sobre os serviços prestados pela telefonia móvel.

OFÍCIOS EXPEDIDOS
Ofício nº 127/2013: Autoria: Poder Legislativo Municipal
Súmula: Envia  ao  Poder  Executivo  Municipal  para  conhecimentos  e  tomada  das 
providências  cabíveis  as  INDICAÇÕES  Nºs  244  a  260/2013  de  autoria  de  diversos 
vereadores.

Ofício nº 128/2013: Autoria: Poder Legislativo Municipal
Súmula: Envia  ao  Poder  Executivo  Municipal  para  conhecimentos  e  tomada  das 
providências cabíveis o seguinte Projeto de Lei;
PROJETO DE LEI N.º. 022/2013
AUTORIA : Poder Executivo Municipal
SÚMULA : Altera a redação do artigo 6º, da Lei Municipal nº 004/2013, tendo em vista 
que não ficou correta a redação do artigo 6º, aonde consta 6 X de R$ 43.000,00, leia-se 5 X de 
43.000,00 destinados a União dos Universitários, totalizando então 215.000,00.

Ofício nº 129/2013: Autoria: Poder Legislativo Municipal
Súmula: Envia  ao  Poder  Executivo  Municipal  para  conhecimentos  e  tomada  das 
providências cabíveis os REQUERIMENTOS Nº 029 - 030 e 031/2013.

GRANDE EXPEDIENTE
Ofício Circular nº 004/2013: Autoria: Assembléia Legislativa  
Súmula: Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefoni  Móvel  da Assembléia 
solicita manifestação sobre os serviços prestados na telefonia móvel

REQUERIMENTO n.º. 032/2013
Autoria : Vereador: "Aldemar Becker e demais vereadores"
Súmula :  Requer do Poder Executivo, que "fiscalize" e nos informe sobre 
a "qualidade da merenda escolar" entregue as entidades públicas (escolas, cre-
ches, etc...), que segundo informações de alguns servidores e em especial confor-
me relatório dos membros da Comissão de Educação, alguns itens em especial os 
hortifruti  (chuchu, abobrinha,etc...)  e derivados de panificação (pão, cucas, etc...) 
estão fora das normas especificadas nas licitações, inclusive com indícios de super-
faturamento, para tanto requeremos:
1 - Cronograma contendo: - Local e Horário de entrega dos produtos adquiridos pela 
municipalidade; 
2 - Relação de Empresas com respectivo nome dos funcionários responsáveis pela 
entrega dos Produtos;
3 - Relação de servidores públicos municipais responsáveis pelo recebimento e afe-
rimento dos Produtos;
4 - Cópia das Notas Fiscais referentes aquisição de Merenda Escolar;
5 - Cópia de Licitação e Contrato referentes aquisição de Produtos alimentícios.
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REQUERIMENTO n.º. 033/2013
Autoria : Vereadores: "Elton Ruths, Zezo Marin e Silvano Pereira"
Súmula :  Requer do Poder Executivo:  que nos informe sobre os "servi-
ços de limpeza de logradouros públicos" realizado pelas empresas terceirizadas, 
sendo:
1 - Cópia de Licitação;
2 - Cópia do Contrato da Prestação de Serviços.

REQUERIMENTO n.º. 034/2013
Autoria : Vereadores: "Elton Ruths, Zezo Marin e Silvano Pereira"
Súmula :  Requer do Poder Executivo:
* Cópia dos Processos de Liberação dos Loteamentos:  "  Jardim Paris  "  , localizado 
no Bairro Jardim Panorama e Marquesi localizado no loteamento Santo Antônio de 
Pádua - bairro Àgua Verde.

REQUERIMENTO n.º 035/2013
Autoria : Vereadores membros da Comissão de Ética: Secretário: Laureci 

Leal e Relator: Júnior Gurtat.
Súmula : Requerem desta Casa a indicação de um vereador para compor 
a Comissão de Ética, tendo em vista pedido de licença do cargo de presidente da 
Comissão formulado pelo vereador Daniel Giacobo, conforme ofício nº 112/2013 e 
tendo em vista o falecimento do vereador Silmar Camargo que havia sido indicado 
por esta Casa em substituição do Presidente: vereador Daniel Giacobo. 

ORDEM DO DIA

MATÉRIAS DE 2ª. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
PROJETO DE LEI N.º. 019/2013 Autoria: Poder  Executivo 

Municipal
SÚMULA : Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  firmar  Termo  de 
Convênio com a APMF do Colégio Estadual Vila Industrial, na ordem de 13.000,00.

MATÉRIAS DE 1ª. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

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

Laranjeiras do Sul, 10 de junho de 2013.

  ______________________ ________________________
IVONE PORTELA JÚNIOR GURTAT 
Presidente 1º. Secretário
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