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SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS SENHORES 

VEREADORES, PREFEITO E VICE PREFEITO DO 
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL 

ESTADO DO PARANÁ
GESTÃO 2013-2016

No  primeiro  dia  do  mês  de  janeiro  do  ano  de  dois  mil  e  treze 
(01/01/2013), nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes Dr. 
Valmir Gomes da Rocha Loures (Laranjão), às dezenove (19:00) horas, 
sob a proteção divina iniciou-se o cerimonial desta Sessão Solene da 
Câmara Municipal na qual serão oficialmente empossados para a gestão 
2013-2016 os eleitos no pleito eleitoral ocorrido no dia 07 de outubro de 
2012,  iniciando  pelos  senhores  vereadores:  SILVANO  PEREIRA 
FILHO; ALDEMAR BECKER DA SILVA; MARIVALDO LUIZ CAPRINI; 
DANIEL  GIACOBO;  CARLOS  ALBERTO  MACHADO;  ALEXANDRE 
GURTAT JÚNIOR; ELTON VICENTE RUTHS; EVERSON MESQUITA; 
DARCI  MASSUQUETO;  IVONE  PORTELA;  SILMAR  CAMARGO; 
LAURECI CORADACI LEAL E LENOIR ANTONIO MARIN. Igualmente 
tomarão posse para a gestão 2013/2016, os Exmºs Srºs: primeiro ela 
que é a primeira mulher a ter sido eleita como prefeita nos 66 anos de 
emancipação  política  e  administrativa  do  município  Srª. SIRLENE 
PEREIRA FERREIRA SVARTZ Digníssima Prefeita, e do Vice-Prefeito 
senhor IVAN THEODOROVICZ. A sessão foi secretariada pelo servidor 
senhor  Gilmar Zocche e assessorado pelo Jurídico da Casa  Sr.  Dr. 
Edenilson Fausto. O mestre de cerimônia senhor Elói Almeida efetuou 
a chamada dos convidados para tomarem assento na extensão da mesa 
principal,  iniciando  pelo  ex-vereador  Valmir  Viola  e  Moacir  Frizzo, 
Prefeita  de  Porto  Barreiro  Marinez  Crotti  e  do  seu  vice  Gean,  em 
seguida os demais convidados cfe lista em anexo. Foram convidados o 
ex-prefeito  Claudir  Justi  e  Lauro Ruths,  recebidos com uma calorosa 
salva de palmas. Em seguida, foram chamados os futuros Secretários 
Municipais conforme relação em anexo. Na seqüência tomou assento 
junto a mesa principal,  o ex-presidente Sr.  Joaquim de Assis R. do 
Amarante.  Adentrando em momento importante iniciou-se a chamada 
dos Vereadores eleitos para tomarem assento junto a mesa principal, os 
quais foram chamados pela seguinte ordem: (1) Silvano Pereira Filho, 
eleito pelo PT com 1.329 votos; (2) Aldemar Becker da Silva, eleito 
pelo  PSDB  com  704  votos;  (3) Marivaldo  Luiz  Caprini, eleito  pelo 
PSDB com 609 votos;  (4) Daniel  Giacobo, eleito  pelo  PR com 557 



votos; (5) Carlos Alberto Machado, eleito pelo PTB com 500 votos; (6) 
Alexandre Gurtat Júnior, eleito pelo PMDB com 500 votos; (7) Elton 
Vicente Ruths, eleito pelo PPS com 488 votos; (8) Everson Mesquita, 
eleito pelo PP com 431 votos; (9) Darci Massuqueto, eleito pelo PMDB 
com 427 votos; (10) Ivone Portela, eleita pelo PT com 424 votos; (11) 
Silmar  Camargo,  eleito  pelo  PPS  com  409  votos;  (12) Laureci 
Coradaci Leal,  eleito pelo PT com 398 votos e (13)  Leonir Antônio 
Marin,  eleito  pelo  PSDC  com  323  votos.  Com  todos  os  nominados 
devidamente  assentados,  foi  convidado  para  tomar  assento  junto  a 
mesa principal  o ex-prefeito  Berto Silva,  o qual  não se fez presente, 
sendo representado pelo  seu vice Walter  Becker.  Na sequencia  com 
calorosa salva de palmas e ovacionados pela população presente foram 
convidados a adentrar no ginásio e tomar assento junto a mesa principal 
os  eleitos  com  8.956  votos  para  o  Executivo  Municipal  -  gestão 
2013/2016,  o  vice-prefeito Senhor IVAN THEODOROVICZ 
acompanhado da esposa e filhos em seguida a Excelentíssima Senhora 
Digníssima  Prefeita  Municipal  de  Laranjeiras  do  Sul,  SIRLENE 
PEREIRA FERREIRA SVARTZ acompanhada do esposo Dr. Tadeu, e 
dos filhos Guilherme e Marcela. Em seguida os presentes em pé em 
sinal de respeito aos pavilhões hasteados cantaram os Hinos: Nacional, 
Estadual e do Município, o que foi feito com uma grande demonstração 
de civismo pôr todos os presentes. Na seqüência e na condução desta 
sessão solene de  posse o  vereador  Assis  Amarante  -  presidente  da 
Câmara Municipal de vereadores da última legislatura, declarou aberta a 
presente sessão, dizendo sentir-se honrado em poder participar deste 
momento tão importante da história de Laranjeiras do Sul em que toma 
posse  a  primeira  mulher  nos  66  anos  de  emancipação  política  e 
administrativa do município de Laranjeiras do Sul. Em seguida convidou 
o vereador mais votado, o senhor  Silvano Pereira Filho  para que da 
tribuna atendendo o que preceitua o artigo 29 da Constituição Federal, 
artigo 16 da Constituição Estadual e artigo 22 da Lei Orgânica Municipal 
preste  o  seu  "JURAMENTO".  Tendo  o  mesmo  prestado  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”.  Em seguida  o  vereador  senhor  SILVANO  PEREIRA 
FILHO, na condição de vereador empossado e na função de presidente 



desta  sessão,  solicitou  aos  demais  vereadores  eleitos  que  prestem 
individualmente o seu compromisso, o que foi feito nos termos de Lei, 
havendo  o  senhor  presidente  declarado  "EMPOSSADOS" nos  seus 
respectivos  cargos.  Ato  contínuo  o  senhor  Presidente  deu  início  ao 
procedimento  de  "POSSE" da  Excelentíssima  Senhora  SIRLENE 
PEREIRA  FERREIRA  SVARTZ  Digníssima  Prefeita  Municipal,  tendo 
como Vice-Prefeito o Senhor IVAN THEODOROVICZ, convidando-os a 
prestarem  o  seu  juramento  conforme  artigo  57  da  Lei  Orgânica 
Municipal, o que foi feito, declarando em seguida "EMPOSSADOS" nos 
respectivos cargos. Na sequencia foi convidada a Miss Laranjeiras 2012 
Josiani Demétrio para conduzir a chave do município, até as mãos do 
ex-Vice-Prefeito  Senhor  Walter  Becker  para  que  de  forma  simbólica 
passe  as  mãos  da  nova  Prefeita  a  "CHAVE" do  Município  de 
Laranjeiras  do  Sul,  para  a  Gestão  2013/2016.  Após  foi  pelo  senhor 
Valdevino Teixeira, representando o Conselho Municipal dos Pastores 
de Laranjeiras  do Sul  e  o  Pároco da Paróquia  Santana,  Jorge Villa 
Gomes, os quais proferiram uma benção ecumênica deste cerimonial. A 
seguir  procedeu-se  o  "PRONUNCIAMENTOS" das  autoridades 
presentes  iniciando  pelo  vereador  Silvano  Pereira escolhido  que  foi 
pelos  seus  Pares  para  fazer  uso  da  palavra  em  nome  dos  demais 
vereadores ora empossados. Na sequencia houve o pronunciamento do 
vice-prefeito Walter Becker, em seguida o atual vice-prefeito Ivan Theo. 
Ato contínuo usou da palavra a Prefeita eleita e empossada a Srª Sirlene 
Svartz  a  qual  em seu pronunciamento da mesma forma do seu vice 
agradeceu a presença de todos e ao povo de Laranjeiras do Sul pelo 
apoio recebido na eleição, ratificando o compromisso em torno de suas 
propostas  de  governo,  comprometendo-se  a  defender  a  todos  os 
laranjeirenses indistintamente, visando sempre o bem estar de toda a 
população.  Encerrados  os  pronunciamentos,  o  Senhor  Presidente 
vereador Silvano Pereira fez uso da palavra para seu pronunciamento, 
finalizando,  "CONVOCA" os  Senhores  Vereadores  ora  empossados 
para a realização de Sessão Extraordinária na data do dia 03 de janeiro 
de 2013, às 19:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal, com 
fim específico de realizar a "ELEIÇÃO E POSSE"  da mesa diretora da 
Câmara Municipal para o biênio 2013/2014, nos termos do art. 10 do 
Regimento  Interno,  oportunidade  em  que  comunicou  a  todos  que  a 
Câmara  municipal  manterá  expediente  normal  a  partir  de  amanhã 
quarta-feira dia 02 de janeiro de 2013,  designando o servidor Gilmar 
Zocche para prestar expediente na Câmara Municipal, a fim de receber 



e protocolar  as chapas para a eleição da Mesa Diretora.  Nada mais 
havendo a se tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a presente 
Sessão Solene de Posse para o mandato de 2013-2016, do que para 
constar  eu  Gilmar  Zocche,  servidor  da  Câmara  Municipal,  lavrei  a 
presente  Ata  a  qual  a  assino,  juntamente  com  os  eleitos  e  demais 
presentes.

Prefeita: Sirlene Pereira Ferreira Svartz                                      

Vice Prefeito: Ivan Theodorovicz                                                             

Vereadores: Silvano Pereira Filho                                                        

Aldemar Becker da Silva                                                 

Alexandre Gurtat Júnior                                                  

Carlos Alberto Machado                                                  

Daniel Giacobo                                                                     

Darci Massuqueto                                                              

Elton Vicente Ruths                                                           

Everson Mesquita                                                              

Ivone Portela                                                                        

Laureci Leal                                                                          

Lenoir Antonio Marin                                                       

Marivaldo Luiz Caprini                                                     

Silmar Camargo                                                                 


