
ATA  N.º  023/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 015/2013
SESSÃO ITINERANTE Nº 002/2013

DIA 27/05/2013
Aos  vinte  e  sete  dias  do  mês  de  maio  do  ano  de  dois  mil  e  treze 
(27/05/2013),  nas  dependências  do  Pavilhão  Comunitário  da 
"Comunidade  do  Rio  do  Tigre" 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  o  senhor 
Presidente, invocou a presença de DEUS e declarou aberta a presente 
sessão.  Registre-se  a  presença  dos  senhores  vereadores:  1  - 
Presidenta  -  IVONE  PORTELA;  2  -  Vice  Presidente  –  ALDEMAR 
BECKER DA SILVA; 3 - Primeiro Secretário – ALEXANDRE GURTAT 
JÚNIOR;  4  -  Segundo  Secretário  –  EVERSON  MESQUITA;  5  - 
Vereadora CLARICE BORTOLUZZI VIOLA e vereadores: 6 - CARLOS 
ALBERTO  MACHADO;  7  - DANIEL  GIACOBO;  8  - DARCI 
MASSUQUETO;  9  - ELTON  VICENTE  RUTHS;  10  - LAURECI 
CORADACE LEAL; 11 - LENOIR ANTONIO MARIN; 12 - MARIVALDO 
LUIZ  CAPRINI;  13  - SILVANO  PEREIRA  FILHO.  Na  sequencia  foi 
convidada  a tomar assento junto a mesa principal a Senhora Prefeita 
Municipal Sirlene Svartz.  Em seguida em pé em sinal  de respeito ao 
Criador de mãos dadas foi rezada a oração universal do Pai Nosso. Na 
sequencia  em pé  em sinal  de  respeito  aos  Pavilhões  hasteados  foi 
cantado o Hino de Laranjeiras. A seguir usaram da palavra a Prefeita 
Municipal  Senhora  Sirlene  Svartz  e  Senhor  Nei  Becker  -  Secretário 
Municipal  de  Viação,  os  quais  teceram  comentários  diversos  em 
especial parabenizaram a todos os senhores vereadores em especial ao 
vereador Magrão pela realização desta sessão itinerante na comunidade 
do Rio do Tigre, esta que é a comunidade mais distante da cidade, que 
tendo em vista  a precariedade das estradas e  atendendo a diversas 
solicitações dos senhores vereadores e dos agricultores, o maquinário 
está  realizando  diversos  serviços  na  melhoria  na  malha  viária  da 
comunidade  de  Rio  do  Tigre,  Alto  Alegre  do  Tigre  e  demais 
comunidades  adjacentes.  Além  da  melhoria  nas  estradas  serão 
realizados  serviços  nas  diversas  áreas,  como:  educação,  saúde, 
transporte, agricultura, em fim será feito tudo o que for possível para 
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melhorar a vida da população e fixar o homem no campo. A senhora 
Prefeita juntamente com o secretário Nei Becker agradeceram o apoio e 
a dedicação dos servidores públicos que trabalham junto ao pátio de 
máquinas.  Disse  a  senhora  Prefeita  que  a  exemplo  das  Sessões 
Itinerantes realizada pela Câmara a Prefeitura estará em breve lançando 
o "Programa Gabinete Itinerante", levando toda a estrutura de governo 
até as comunidades, estreitando o relacionamento do poder executivo 
com a população, visando atender com eficácia toda a nossa gente. Em 
seguida a senhora presidenta solicitou do vereador Júnior Gurtat, titular 
da  primeira  secretaria,  que  anuncie  as  matérias  constantes  do 
PEQUENO EXPEDIENTE: Apreciação da ATA da Sessão Ordinária nº 
014/2013, do  dia  21/05/2013  e  ATA  da  Sessão  Extraordinária  nº 
005/2013, do dia 21/05/2013, não havendo ressalvas ficam as mesmas 
aprovadas,  publique-se  e  arquive-se.  Foi  lido  o  seguinte  expediente 
recebido:  Projeto de Lei nº. 012/2013, autoria: Mesa Diretora, súmula: 
Conceder  reposição  e  reajuste  salarial  aos  servidores  efetivos  e 
comissionados  da  Câmara  Municipal  de  Laranjeiras  do  Sul  -  Pr.  na 
ordem de 7%, baixe-se a comissão de constituição e justiça, finanças e 
orçamento. Leitura das Indicações de nºs. 235 a 243/2013, de autoria 
de  diversos  vereadores,  aprovadas,  oficie-se  conforme  o  solicitado. 
Foram RECEBIDOS os seguintes documentos: Ofício/Convite, autoria: 
poder executivo, Envia resposta aos REQUERIMENTOS NºS 21, 22, 23, 
24 E 25/2013.  Ofício/Convite,  autoria: poder executivo,  Convida para 
participar  da  5ª  CONFERÊNCIA  MUNICIPAL  DAS  CIDADES,  que 
acontece no dia 28 de maio, ás 08:00 hrs na ACILS.  Ofício/Convite, 
autoria:  Polícia  Militar, Convida  para  participar  da  Solenidade  de 
Formatura  do  PROERD  -  Programa  Educacional  de  resistência  às 
Drogas e a Violência, que acontece no dia 29 de maio, ás 14:00 hrs no 
Iguaçú  Tênis  Club.  Ofício/Convite,  autoria:  secretaria  Municipal  de 
Esportes,  Convida para participar do DIA DO DESAFIO, que acontece 
no dia 29 de maio, ás 9:30 horas, na Praça José Nogueira do Amaral. 
CONVOCAÇÃO  AUDIÊNCIA  PUBLICA,  autoria:  poder  executivo, 
Convoca  para  a  realização  de  AUDIÊNCIA  PÚBLICA  do  1º 
Quadrimestre de 2013 (janeiro, fevereiro, março e abril), que acontece 
no  dia  29  de  maio,  ás  09:00  hrs  nas  dependências  da  Câmara 
Municipal.  CONVOCAÇÃO  AUDIÊNCIA  PUBLICA,  autoria:  Poder 
Executivo,  Convoca para a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA para 
apresentação das Metas Fiscais do Primeiro Quadrimestre de 2013, que 
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acontece no dia 29 de maio, ás 10:00 hrs nas dependências da Câmara 
Municipal.  Ofício  Nº  376/2013,  autoria:  Poder  Executivo,  Solicita  a 
RETIRADA DA PAUTA O PROJETO DE LEI Nº 013/2013, que trata da 
Concessão de Bens Públicos.  Constatando a senhora presidenta não 
haver nada mais a se tratar na hora do pequeno expediente, passou-se 
às  matérias  do  GRANDE  EXPEDIENTE:  Fez  uso  da  palavra 
referendada pelo vereador Carlos A. Machado Magrão a Presidente do 
Clube  de  Mães  Senhora  ROSALINA  ALVES  LEVANDISKI  -  DONA 
ROSINHA, a qual usou da palavra para agradecer a presença de todos 
na  sessão,  parabenizando  os  senhores  vereadores  em  especial  ao 
vereador Magrão por ter marcado esta sessão itinerante na comunidade 
do Rio do Tigre, disse que esta é uma grande oportunidade para que a 
comunidade possa fazer as reivindicações de melhorias a muito tempo 
pleiteadas, como por exemplo: melhorias na estrutura física do pavilhão 
comunitário,  mais um médico para atendimento à população junto ao 
posto  de  saúde,  um veículo  para  ficar  a  disposição  no  atendimento 
especiais, disse que a sessão itinerante é muito importante pois encurta 
o caminho entre os representantes do poder público e a comunidade, 
finalizando agradeceu a presença dos senhores vereadores da prefeita 
e de todas as pessoas das comunidades presentes. Dando continuidade 
usou da palavra o vereador Magrão, o qual agradeceu o apoio recebido 
na  realização  desta  sessão  da  Presidenta  Ivone  Portela  e  demais 
membros  da  mesa  como  também  dos  servidores  desta  Casa.  O 
vereador Magrão agradeceu a presença da Prefeita, dos Secretários: da 
Viação Nei Becker, Saúde Georgia Luchese, do Assessor Legislativo ex-
vereador Valmir Viola, em especial a presença dos servidores do pátio 
de  máquinas  da  prefeitura,  os  quais  estão  realizando  melhorias  nas 
estradas  da  comunidade  do  Rio  do  Tigre  e  demais  comunidades 
vizinhas, aproveitou para solicitar dos mesmos  que continuem com o 
trabalho  de  melhorias  de  estradas,  além  de  outras  melhorias  que 
possam colaborar com a melhoria da qualidade de vida da nossa gente 
em especial dos agricultores.  Nada havendo a se tratar passou-se aos 
trabalhos  da  ORDEM  DO  DIA,  matérias  de  SEGUNDA  E  ÚLTIMA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Nada havendo nada a se tratar em segunda 
e  última  discussão  e  votação,  passou-se  às  matérias  de  PRIMEIRA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: Colocado em discussão o Projeto de Lei nº 
011/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja súmula: Altera 
a redação do artigo 6º, da Lei Municipal nº 004/2013, tendo em vista que 

3



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,  "APROVADO" na  sua 
íntegra  e  por  unanimidade  do  plenário,  volta  em  segunda  e  última 
discussão e votação na próxima sessão. Não havendo nada mais a se 
tratar  em trabalhos  da  ordem do  dia,  passou  às  CONSIDERAÇÕES 
FINAIS, fazendo uso da palavra todos os senhores vereadores, os quais 
teceram vários comentários sobre diversos assuntos em especial sobre 
a importância da realização de sessões itinerantes, além dos serviços 
de melhorias nas estradas que estão sendo realizados, melhorias estas 
solicitadas inúmeras vezes e que agora sim estão sendo devidamente 
atendidas. Ainda os senhores vereadores agradeceram em especial a 
Prefeita e toda sua equipe de trabalho presentes nesta sessão, sendo: 
Secretário  de  Viação  Nei  Becker,  da  Saúde  Georgia,  além   dos 
servidores  públicos  municipais  lotados  no  pátio  de  máquinas.  Na 
sequencia usou da palavra representando a comunidade o senhor Zildo 
Correia,  o  qual  disse estarem honrados em pode receber  a  Prefeita, 
Secretários e Vereadores na comunidade, solicitando que todos olhem 
com mais atenção à comunidade do Rio do Tigre e demais comunidades 
adjacentes,  principalmente  na  melhoria  das  estradas,  como  também 
melhoria no atendimento ao posto de saúde com a disponibilização de 
mais um médico,  melhoria na estrutura física do Centro Comunitário. 
Nada  havendo  a  senhora  Presidenta  após  usar  da  palavra  deu  por 
encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 03 de 
junho nas dependências da Câmara Municipal, a partir das 19:00 horas. 
Nada mais para constar eu Gilmar Zocche, lavrei a presente Ata, a qual 
vai assinada pelos Senhores Vereadores presentes.

Presidente: Ivone Portela                                                                        
Vice-Presidente: Aldemar Becker da Silva                                                 
1º Secretário: Alexandre Gurtat Júnior                                                  
2º Secretário: Everson Mesquita                                                              
Vereadora: Clarice Bortoluzzi Viola                                                   
Vereadores: Carlos Alberto Machado                                                  

Daniel Giacobo                                                                     
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Darci Massuqueto                                                              
Elton Vicente Ruths                                                           
Laureci Coradace Leal                                                     
Lenoir Antonio Marin                                                       
Marivaldo Luiz Caprini                                                     
Silvano Pereira Filho                                                        
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