
ATA  N.º  027/2013
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº. 006/2013

DIA 18/06/2013
Aos  dezoito  dias  do  mês  de  junho  do  ano  de  dois  mil  e  treze 
(18/06/2013), nas dependências da Câmara Municipal de Laranjeiras do 
Sul,  Estado  do  Paraná,  sito  no  Palácio  do  Território  do  Iguaçu,  às 
dezenove horas, sob a Presidência da vereadora - IVONE PORTELA,  
reuniram-se  os  senhores  vereadores  para  a  realização  da  presente 
sessão. Presentes os 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 - LENOIR ANTONIO MARIN 
e 9 - SILVANO PEREIRA. Registre-se a ausência dos vereadores: 1 - 
ELTON  V.  RUTHS;  2  - LAURECI  C.  LEAL;  3  - MARIVALDO  L. 
CAPRINI. A  seguir  constatando  haver  número  legal  de  vereadores 
conforme verificação na  listagem de presença a  senhora  Presidenta, 
invocou a presença de DEUS e declarou aberta a presente sessão.  Em 
seguida  em pé  em sinal  de  respeito  ao  Criador  de  mãos  dadas  foi 
rezada  a  oração  universal  do  Pai  Nosso.  Em  seguida  a  senhora 
presidenta solicitou do 2º secretário vereador Everson Mesquita,  hoje 
em  substituição  do  titular  1º  secretário  vereador  Júnior  Gurtat,  que 
anuncie as matérias da "CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA" iniciando 
pelas  matérias  do   PEQUENO  EXPEDIENTE:  Apreciação  do 
REQUERIMENTO  Nº  039/2013,  autoria:  Vereador  DARCI 
MASSUQUETO, súmula: De Conformidade com o que preceitua o Inciso 
I  do Artigo 39 da Lei  Orgânica Municipal,  e  Inciso I  do Artigo 77 do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, REQUEIRO o meu afastamento 
das funções legislativas, pelo prazo que estabelece, a partir do dia 24 de 
junho de 2013.  O pedido de afastamento para tratamento de saúde, 
protocolado nesta Casa de Leis, se dará em virtude de que estarei me 
submetendo  a  uma cirurgia  de  "Tratamento  Corretiva  dos  Olhos  - 
Psoríase"  na  cidade  de  Guarapuava,  na  data  de  24  de  junho. 
REQUEIRO ainda seja dado conhecimento ao 1º Suplente do PMDB, 
vereador Cleber Pelizari, a fim de "CONVOCÁ-LO" a tomar Posse, em 
substituição  da  função,  aprovado,  oficie-se  conforme  requer.  Na 
sequencia  passou-se  às  matérias  de  SEGUNDA  E  ÚLTIMA 
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DISCUSSAO E VOTAÇÃO, PROJETO DE LEI N.º. 020/2013, autoria: 
do Poder  Executivo,  súmula:  Autoriza  a abertura de crédito adicional 
especial suplementar no orçamento para o exercício financeiro de 2013 
na importância de R$ 200.000,00, "APROVADO", na sua íntegra e por 
unanimidade  do  plenário,  faça-se  a  Lei.  PROJETO  DE  LEI  N.º. 
023/2013,  autoria:  Executivo  Municipal, súmula:  Autoriza  o  Poder 
Executivo  a  contratar  financiamento  com  a  CAIXA  ECONÔMICA 
FEDERAL, a oferecer garantias e dá outras providências, o qual após 
amplamente debatido, foi o mesmo colocado em votação nominal, tendo 
sido  "APROVADO", por unanimidade do plenário, faça-se a Lei.  Nada 
mais a se tratar, passou-se às CONSIDERAÇÕES FINAIS, fazendo uso 
da palavra diversos vereadores,  os quais teceram vários comentários 
sobre  assuntos  diversos.  Nada  mais  havendo  a  se  tratar  a  senhora 
Presidenta usou da palavra para tecer comentários diversos em especial 
para se colocar a disposição do vereador Darci Massuqueto, tendo em 
vista a cirurgia que deverá fazer na segunda dia 24, desejando breve 
recuperação, encerrando  a presente sessão. Nada mais para constar 
eu  Gilmar  Zocche,  lavrei  a  presente  Ata,  a  qual  vai  assinada  pelos 
Senhores Vereadores presentes.

Presidente: 1 - Ivone Portela                                                                 
Vice-Presidente: 2 - Aldemar Becker da Silva                                          
1º Secretário: 3 - Alexandre Gurtat Júnior                                           
2º Secretário: 4 - Everson Mesquita                                                        
Vereadora: 5 - Clarice Bortoluzzi Viola                                             
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                                                
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