
ATA  N.º  021/2013
SESSÃO ORDINÁRIA Nº. 014/2013

DIA 21/05/2013
Aos  vinte  e  um  dias  do  mês  de  maio  do  ano  de  dois  mil  e  treze 
(21/05/2013), 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 e demais vereadores do 
plenário,  sendo:  5  -  CARLOS  ALBERTO  MACHADO;  6  - DANIEL 
GIACOBO; 7 - DARCI MASSUQUETO; 8 - ELTON VICENTE RUTHS; 9 
- LAURECI CORADACE LEAL; 10 - LENOIR ANTONIO MARIN;  11 - 
MARIVALDO  LUIZ  CAPRINI;  12  - SILVANO  PEREIRA  FILHO.  Na 
sequencia  foi  convidada  e  tomou  assento  junto  a  mesa  principal  a 
Senhora Prefeita Municipal Sirlene Svartz. A seguir tomou assento junto 
a  mesa  principal  o  ex-vereador  e  ex-presidente  desta  casa  senhor 
Gilmar  Ruths,  representando  a  família  do  vereador  Silmar  Camargo 
falecido  no  último dia  08  de  maio,  vítima de  infarto.  Em seguida  foi 
convidada para tomar  assento  junto  a  extensão da  mesa principal  a 
suplente  de  vereadora  Clarice  Bortoluzzi  Viola,  a  qual  em  seguida 
tomará posse em substituição ao vereador Silmar Camargo. Em seguida 
em pé em sinal de respeito ao criador e em homenagem póstuma pelo 
falecimento do vereador Silmar Camargo de mãos dadas foi rezada a 
oração universal do Pai Nosso. Na sequencia de acordo com o previsto 
na Lei Orgânica e Regimento Interno desta Casa de Leis passou-se à 
"POSSE" da vereadora CLARICE BORTOLUZZI VIOLA em substituição 
do vereador  SILMAR APARECIDO DE CAMARGO, falecido no último 
dia 08 de maio, vítima de infarto. A seguir foi pelo primeiro secretário 
vereador Júnior Gurtat lido a "Certidão" emitida pela Justiça Eleitoral do 
Estado do Paraná, onde certifica, a pessoa interessada, que analisando 
os  livros,  autos  e  sistema de  totalização das  eleições  municipais  de 
2012 da cidade de Laranjeiras do Sul - Pr., que a Srª Clarice Bortoluzzi 
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Viola, figura como primeira suplente de vereador com 256 votos pelo 
partido  PPS,  assinado  pelo  senhor  Leandro  Morett  Góes,  Chefe  de 
Cartório,  o  qual  digitou  e  subscreveu  em 10  de  maio  de  2013.  Em 
seguida em conformidade com o que determina a legislação vigente em 
especial o artigo 22 e 40 da Lei Orgânica Municipal, a senhora CLARICE 
BORTOLUZZI  VIOLA da tribuna com a mão estendida para a  frente 
prestou o seguinte "JURAMENTO": “Prometo cumprir a Constituição 
da  República  Federativa  do  Brasil,  a  Constituição do Estado do  
Paraná  e  a  Lei  Orgânica  do  Município  de  Laranjeiras  do  Sul,  
observar  as  leis,  desempenhar  com  lealdade,  moralidade  e  
transparência  o  mandato  que  me  foi  confiado,  e  trabalhar  pelo  
progresso do Município e pelo bem-estar de seu povo”. Tendo sido 
pela  senhora   Presidenta  declarada  "EMPOSSADA".  Na  sequencia 
usaram da palavra a vereadora ora empossada Clarice Bortoluzzi Viola, 
seguida  pela  Prefeita  Municipal  senhora  Sirlene  Svartz,  pelo  ex-
presidente desta Casa, senhor Gilmar Vicente Ruths e representando 
todos os vereadores usou da palavra o vereador Elton Ruths, os quais 
lamentaram o falecimento do vereador Silmar Aparecido de Camargo ao 
mesmo  tempo  em  que  deram  as  boas  vindas  à  vereadora  senhora 
Clarice Bortoluzzi Viola. Em seguida foi pela presidenta concedido dez 
minutos de intervalo. Após o retorno dos trabalhos 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  013/2013, do  dia 
20/05/2013, não havendo ressalvas fica a mesma aprovada, publique-se 
e  arquive-se.  Foi  lido  o  seguinte  expediente  recebido:  Parecer  nº. 
046/2013, autoria: Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto 
de Lei nº 017/2013, de autoria do Poder Executivo Municipal, súmula: 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder reajuste salarial sobre 
o vencimento básico dos Servidores do Município,  na ordem de 7%, 
opinando pela "tramitação" e Parecer nº. 047/2013, autoria: Comissão 
de  Finanças  e  Orçamento,  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  017/2013,  de 
autoria  do  Poder  Executivo  Municipal,  súmula:  Autoriza  o  Poder 
Executivo  Municipal  a  conceder  reajuste  salarial  sobre  o  vencimento 
básico dos Servidores do Município, na ordem de 7%, opinando  pela 
"aprovação", junte-se os mesmos ao projeto a que se referem, que por 
deliberação do plenário o referido Projeto volta em primeira discussão e 
votação nesta mesma sessão. Leitura do Requerimento nº. 028/2013, 
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de autoria do vereador Everson Mesquita, súmula: Requer do Executivo: 
Informações,  sobre  o  imóvel  de  propriedade  da  ASSOCIAÇÃO  DOS 
MORADORES DE VILAS DE LARANJEIRAS DO SUL  -  AMOVILAS, 
onde funciona  o  CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL  –  CAPSl, 
"aprovado", oficie-se conforme requer. Leitura das Indicações de nºs. 
223,  224,  230  e  233/2013,  de  autoria  de  diversos  vereadores, 
aprovadas,  oficie-se  conforme  o  solicitado.  Foram  RECEBIDOS os 
seguintes documentos: Ofício nº 053/2013, autoria do Deputado Federal 
Dr.  Rosinha,  Informa  ao  vereador  Laureci  Leal,  sobre  a  Emenda 
Parlamentar incluída no Orçamento na importância de R$ 200.000,00, 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário em Apoio a Projetos de Infra-
instrutora e Serviços em Territórios Rurais no Estado do Paraná, sendo: 
Aquisição de: 1 Trator para Associação do Rio Verde e Colônia União 
(R$  70.000,00);  1  Trator  para  Associação  do  Rio  do  Leão(R$ 
70.000,00);  1  Trator  com Equipamentos  para  Agricultura  Orgânica  e 
Agro ecológicos, (R$ 60.000,00); Ofício nº 046/2013, autoria: Ministério 
Público, Convida para participar da reunião no dia 05/06/2013, ás 14:00 
hrs, no Salão do Juri do Fórum desta cidade e Comarca, que tratará das 
questões  operacionais  do  evento  JUSTIÇA  NO  BAIRRO/SESC 
CIDADÃO,  que  será  realizará  neta  cidade  no  dia  28/09/2013. 
Ofício/Convite, autoria: Acampar,  Convida para Encontro e Eleição da 
ACAMCOP,  quinta  feira  dia  23  em  Curitiba  -  Pr.,  indicados  para 
representar  esta  Casa  a  presidente  vereadora  Ivone  Portela, 
vereadores:  Júnior  Gurtat,  Darci  Massuqueto,  Aldemar  Becker  e  o 
servidor Gilmar Zocche. Ofício/Convite, autoria: SEMEC, Convida para 
participar do Fórum livre da CONAE/2014, dia 24 de maio, das 08;00 ás 
17  hrs,  Centro  Cultural,  indicado  para  representar  esta  Casa  os 
vereadores membros da comissão de educação: Silvano Pereira, Zezo 
Marin  e  Elton  Ruths.  Ofício/Convite,  autoria:  Câmara  Rio  Bonito, 
Convida  para  participar  da  Sessão  Solene  de  entrega  do  Título  de 
Cidadão  Honorário  de  Rio  Bonito  de  Iguaçu  ao  Superintendente  do 
INCRA - Paraná Senhor Milton Bezerra Gudes, dia 23 de maio, ás 14:00 
hrs na Câmara, indicado para representar esta Casa o vereador Daniel 
Giacobo,  arquive-se  os  referidos  ofícios.  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 E ÚLTIMA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO:  Nada 
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havendo 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 017/2013, de autoria do Poder Executivo 
Municipal,  cuja  súmula:  Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a 
conceder reajuste salarial sobre o vencimento básico dos Servidores do 
Município, na ordem de 7%, sendo 6.49% a título de reposição salarial 
de perdas inflacionárias e 0.51% a título e aumento real, "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, Nada havendo a senhora Presidenta CONVOCA os senhores 
vereadores para a realização de "Sessão extraordinária" com início 
logo  após  o  término  da  presente  sessão,  com  o  fim  específico  de 
apreciar em segunda e última discussão e votação o Projeto de Lei nº 
017/2013,  de  autoria  do  Executivo,  súmula:  Autoriza  o  Executivo 
Municipal a conceder reajuste salarial  sobre o vencimento básico dos 
Servidores do Município, na ordem de 7%,  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                                                                     
Darci Massuqueto                                                              
Elton Vicente Ruths                                                           
Laureci Coradace Leal                                                     
Lenoir Antonio Marin                                                       
Marivaldo Luiz Caprini                                                     
Silvano Pereira Filho                                                        
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