
ATA  N.º  029/2013
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA Nº. 007/2013

DIA 25/06/2013
Aos  vinte  e  cinco  dias  do  mês  de  junho  do  ano  de  dois  mil  e  treze 
(25/06/2013), 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. 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  - CLEBER  PELIZARI;  9  - ELTON  VICENTE  RUTHS;  10  - 
LAURECI  CORADACE  LEAL;  11  - LENOIR  ANTONIO  MARIN;  12  - 
MARIVALDO LUIZ CAPRINI e 13 - SILVANO PEREIRA FILHO. 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 
vereador Júnior Gurtat, titular da primeira secretaria, que anuncie as matérias 
constantes da CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA, iniciando pelas matérias 
do PEQUENO EXPEDIENTE:  Ofício nº 1/2013, autoria: Secretaria Municipal 
de Saúde, súmula: Solicita a Indicação de 1 titular e 1 suplente para compor o 
COMITÊ DE SAÚDE MENTAL, que se reunirá sempre na última sexta feira 
de cada mês, neste casa a reunião acontece no dia 28 ás 08:3 horas no 
auditório do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, indicado os 
vereadores: Titular vereador Elton Ruths e Suplente o vereador Júnior Gurtat, 
oficie-se  conforme  requer.  Ofício  nº  432/2013,  autoria:  Poder  Executivo, 
súmula: Solicita a Indicação de 1 Vereador para compor o COMITÊ GESTOR 
DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA, indicado o vereador: Laureci 
Coradace Leal, oficie-se conforme requer. Constatando a senhora presidenta 
não haver nada mais a se tratar na hora do pequeno expediente, passou-se 
às matérias do GRANDE EXPEDIENTE: Nada havendo a se tratar passou-se 
aos trabalhos da  ORDEM DO DIA:  matérias de   SEGUNDA DISCUSSÃO E   
VOTAÇÃO: Colocado em segunda e última discussão e votação o PROJETO 
DE  LEI  N.º.  010/2013,  de  autoria  do  vereador  Júnior  Gurtat  e  demais 
vereadores,  súmula:  Declara  e  Reconhece  como  Entidade  de  Utilidade 
Pública  Municipal  a  ASSOCIAÇÃO  FUTURO  CIDADÃO,  o  qual  após 
apreciado  e  amplamente  debatido,  foi  o  mesmo  colocado  em  votação 
nominal, tendo sido  "APROVADO", por unanimidade do plenário, faça-se a 
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Lei. Colocado em segunda discussão o PROJETO DE LEI N.º. 016/2013, de 
autoria do Poder Executivo, súmula: Autoriza o Executivo Municipal a alienar 
bens  inservíveis  do  Próprio  Municipal,  após  apreciado  e  amplamente 
debatido,  foi  o  mesmo  colocado  em  votação  nominal,  tendo  sido 
"APROVADO",  por  unanimidade  do  plenário,  faça-se  a  Lei.  Colocado  em 
segunda  discussão  o  PROJETO  DE  LEI  N.º.  021/2013,  autoria:  Poder 
Executivo, súmula: Cria e institui a licença de compensação pelo exercícios 
das  funções  nos  pontos  facultativos  decretados  pelo  Município,  após 
apreciado  e  amplamente  debatido,  foi  o  mesmo  colocado  em  votação 
nominal, tendo sido "APROVADO", e por unanimidade do plenário, faça-se a 
Lei.  Colocado em segunda discussão o  PROJETO DE LEI  N.º.  022/2013, 
autoria:  Poder  Executivo,  súmula: Altera  ANEXO  II   da  Lei  Municipal  nº 
014/2012 que cria mais 2 vagas para a função de cargo efetivo de Engenheiro 
Civil, o qual após apreciado e amplamente debatido, foi o mesmo colocado 
em  votação  nominal,  tendo  sido  "APROVADO",  na  sua  íntegra  e  por 
unanimidade do plenário, faça-se a Lei. Nada mais a se tratar em trabalhos da 
ordem do dia, passou 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 após tecer 
diversos comentários deu por encerrada a presente Sessão Extraordinária. 
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 - Cleber Pelizari                                                                  
8 - Daniel Giacobo                                                                
9 - Elton Vicente Ruths                                            
10 - Laureci Coradace Leal                                      
11 - Lenoir Antonio Marin                                                   
12 - Marivaldo Luiz Caprini                                      
13 - Silvano Pereira Filho                                                    
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