
ATA Nº 003/2013
SESSÃO SOLENE DE ABERTURA 

DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DE 2013 
DO DIA 04/02/2013

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, nas 
dependências da Câmara Municipal 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 desta 
Sessão  Solene  de  Abertura  dos  Trabalhos  Legislativos  de  2013.  A 
seguir havendo número legal de vereadores foi pela Senhora Presidenta 
declarada aberta a presente sessão presentes no plenário os senhores 
vereadores:  Presidenta   -  IVONE  PORTELA;  Vice  Presidente  – 
ALDEMAR  BECKER DA SILVA;  Primeiro Secretário  –  ALEXANDRE 
GURTAT JÚNIOR;  Segundo Secretário  –  EVERSON MESQUITA;  na 
extensão da mesa principal tomou assento os senhores vereadores – 
CARLOS A. MACHADO; DANIEL GIACOBO;  DARCI MASSUQUETO; 
ELTON  VICENTE  RUTHS;  LAURECI  CORADACI  LEAL;  LENOIR 
ANTONIO MARIN; MARIVALDO L. CAPRINI; SILMAR CAMARGO E 
SILVANO  PEREIRA  FILHO.  Na  seqüência  foi  convidada  e  tomou 
assento  na  mesa  principal  a  Excelentíssima  Senhora  -  SIRLENE 
PEREIRA FERREIRA SVARTZ –  Digníssima Prefeita  e o Pároco da 
Paróquia Santana, Reverendíssimo Senhor Padre  Jorge Villa Gomes. 
Em seguida os presentes em pé em sinal  de respeito aos pavilhões 
hasteados foi cantado os Hinos: Nacional, Estadual e do Município. Em 
continuidade  foi  convidado  o  Padre  Jorge  para  fazer  uma  oração  e 
abençoar  os trabalhos da sessão, abençoar  os senhores vereadores, 
funcionários e público presente. Registre-se a presença do Vice- prefeito 
Ivan Tell,  do Presidente da OAB - Dr. Marco Aurélio Pelizzari  Lopes, 
Secretários  Municipais,  inúmeros  populares  e  a  imprensa  local  e 
regional.  Na  seqüência  fez  uso  da  palavra  representando  o  Poder 
Executivo  a  Prefeita  Senhora  SIRLENE  SVARTZ,  a  qual  proferiu  a 
mensagem  do  Poder  Executivo  aos  representantes  do  povo  com 
assento na Câmara. Ato contínuo de conformidade com o que preceitua 
o  Inciso  segundo  do  artigo  9º.  do  regimento  interno,  a  senhora 
presidenta facultou a palavra os senhores vereadores, todos usaram da 
palavra tecendo diversos comentários em especial  sobre o início dos 
trabalhos  legislativos,  comprometendo-se  todos  a  trabalharem  em 
harmonia e dedicação para o desenvolvimento de nosso município. Na 
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sequencia uso da palavra a senhora presidenta deixando claro a todos 
os presentes que apesar dos poderes serem independentes, esta Casa 
sempre buscara atuar em harmonia e que não se furtará de buscar o 
entendimento  junto  ao  Poder  Executivo  e  demais  autoridades 
representativas,  unindo  forças  para  um  município  cada  vez  melhor, 
encerrando o seu pronunciamento agradecendo a presença de todos, 
em especial  a senhora Prefeita,  Vice-Prefeito,  Secretários Municipais, 
Vereadores, Padre Jorge, imprensa, populares. Nada mais a se tratar a 
senhora presidenta declarou encerrada a presente sessão marcando a 
primeira sessão ordinária para o próximo dia 18 (dezoito), a partir das 
dezenove  horas  e  CONVOCA  os  Senhores  Vereadores  para  a 
realização de Sessão Extraordinária para o dia 05 a partir  das 19:00 
horas com o fim específico  de constituir  as  Comissões Permanentes 
desta Casa em conformidade com as normas regimentais.  Nada mais 
para  constar  eu  Gilmar  Zocche,  lavrei  a  presente  Ata,  a  qual  vai 
assinada pelos Excelentíssimos Senhores Vereadores presentes.
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