
ATA  N.º  007/2013
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº. 002/2013

DIA 26/02/2013
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze 
(26/02/2013), 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.  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. Em 
seguida  foi  rezado  a  oração  universal  do  Pai  Nosso  iniciado  pelo 
vereador Elton Ruths. Registre-se a presença dos senhores vereadores: 
Presidenta - IVONE PORTELA; Vice Presidente – ALDEMAR BECKER 
DA  SILVA;  Primeiro  Secretário  –  ALEXANDRE  GURTAT  JÚNIOR; 
Segundo Secretário – EVERSON MESQUITA e demais vereadores do 
plenário: CARLOS  ALBERTO  MACHADO;  DARCI  MASSUQUETO; 
ELTON  VICENTE  RUTHS;  LAURECI  CORADACE  LEAL;  LENOIR 
ANTONIO MARIN; MARIVALDO LUIZ CAPRINI; SILMAR CAMARGO 
E SILVANO PEREIRA FILHO. Registre-se a ausência dos vereadores 
DANIEL  GIACOBO e  ELTON  VICENTE  RUTHS. Ato  contínuo  a 
senhora  presidente  solicitou  do  vereador  Júnior  Gurtat,  titular  da 
primeira  secretaria,  que  anuncie  as  matérias  constantes  da 
CONVOCAÇÃO  EXTRAORDINÁRIA:  trabalhos  da  ORDEM  DO  DIA 
matérias  de  SEGUNDA  E  ÚLTIMA  DISCUSSÃO  E  VOTAÇÃO: 
Colocado em segunda e última discussão e votação o Projeto de Lei nº 
001/2013, de autoria do Poder Executivo, 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  de  2013,  no  valor  de  R$  90.000,00,  após  amplamente 
apreciado e debatido pelo plenário, foi o mesmo colocado em votação 
nominal, tendo sido "aprovado" na sua íntegra e por unanimidade do 
plenário,  faça-se  a  Lei.  Colocado  em segunda  e  última  discussão  e 
votação o  Projeto de Lei nº 002/2013, de autoria do Poder Executivo, 
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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,  após  amplamente  apreciado  e  debatido  pelo 
plenário,  foi  o  mesmo  colocado  em  votação  nominal,  tendo  sido 
"aprovado" na sua íntegra e por unanimidade do plenário, faça-se Lei. 
Colocado em segunda e última discussão e votação o Projeto de Lei nº 
003/2013, de autoria do Poder Executivo, súmula: Autoriza o Município 
de Laranjeiras do Sul  -  PR.  a firmar  TERMO DE CONVÊNIO com a 
APAE  -  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais,  após 
amplamente apreciado e debatido pelo plenário, foi o mesmo colocado 
em  votação  nominal,  tendo  sido  "aprovado"  na  sua  íntegra  e  por 
unanimidade do plenário, faça-se a Lei. Colocado em segunda e última 
discussão e votação o Projeto de Lei nº 004/2013, de autoria do Poder 
Executivo,  súmula:  Altera  a  Lei  Municipal  045/2009  -  PPA  -  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  de  2013  na 
importância de R$ 215.000,00, 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.,,  após  amplamente  apreciado  e  debatido  pelo 
plenário,  foi  o  mesmo  colocado  em  votação  nominal,  tendo  sido 
"aprovado"  com a emenda incorporada por unanimidade do plenário, 
faça-se a Lei.  Colocado em segunda e última discussão e votação o 
Projeto de Lei  nº  005/2013,  de autoria  do Poder  Executivo,  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, após amplamente apreciado e debatido pelo plenário, foi o 
mesmo colocado em votação nominal,  tendo sido "aprovado"  na sua 
íntegra e por  unanimidade do plenário,  faça-se a Lei. Constatando a 
senhora  Presidenta  não  haver  mais  matérias  de  segunda  e  última 

2



discussão  e  votação  e  nada  mais  havendo  na  Convocação 
Extraordinária, passou às  CONSIDERAÇÕES FINAIS: fazendo uso da 
palavra diversos vereadores, os quais teceram comentários. Nada mais 
havendo  a  se  tratar  a  senhora  Presidenta  após  tecer  diversos 
comentários  sobre  vários  assuntos  deu  por  encerrada  a  presente 
sessão.  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                                                              
Vereadores: Carlos Alberto Machado                                                  

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