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SESSÃO SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA QUE CONDUZIRÁ
OS TRABALHOS NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019
Aos 3 (três) dias do mês de janeiro de 2019, com início às 19 horas, no Plenário
de Sessões do Poder Legislativo do Município de Pato Branco, Estado do
Paraná, situado na Rua Arariboia, 491, Centro, no Município de Pato Branco,
Estado do Paraná, conforme estabelece o § 2° do artigo 28 da Resolução nº 1, de
8 de janeiro de 2014 (Regimento Interno), foi empossada a Mesa Diretora que
conduzirá os trabalhos na Sessão Legislativa no ano de 2019. Inicialmente, o
Mestre de Cerimônias, assessor de comunicação da Câmara Municipal Ubiracy
Tesseroli, saudou as autoridades, vereadores, familiares, imprensa e amigos
presentes. Convidou para compor a Mesa, os vereadores que conduziram os
trabalhos na Câmara Municipal durante a Sessão Legislativa de 2018: Joecir
Bernardi – SD – Presidente; Ronalce Moacir Dalchiavan - PP – Vice-Presidente;
Moacir Gregolin - MDB – 1º Secretário e Marines Boff Gerhardt - PSDB – 2ª
Secretária. Convidou também o prefeito em exercício, Robson Cantu. Em
seguida, convidou para tomar assento em seus lugares os vereadores Amilton
Maranoski – PV, Carlinho Antonio Polazzo – PROS, Claudemir Zanco – PDT,
Fabricio Preis de Mello – PSD, Rodrigo José Correia – PSC e Vilmar Maccari –
PDT. A seguir, o Presidente da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de
2018, vereador Joecir Bernardi fez a abertura dos trabalhos invocando o § 5º do
artigo 74 do Regimento Interno: “sob a bênção e proteção de Deus e na defesa da
liberdade, da igualdade e da justiça, declaramos aberta a sessão de posse da Mesa
Diretora que conduzirá os trabalhos na sessão legislativa de 2019”. Agradeceu a
presença dos vereadores, do prefeito em exercício, autoridades, familiares,
amigos, membros dos órgãos de comunicação, que prestigiam a sessão solene
de posse. O Mestre de Cerimônias convidou os presentes para em pé,
acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. A seguir foi registrada a
presença: ex-vereador e presidente desta Casa, Enio Ruaro; ex-vereador,
Secretário Municipal de Meio Ambiente e presidente do Partido Democrático
Trabalhista (PDT) de Pato Branco, Nelson Bertani; ex-vereador Paulo Martins;
presidente do Movimento Democrático Brasileiro - MDB, Peterson Cantu;
Comandante do 3º BPM, Major Getúlio Ferreira de Lima; pastor Ezequiel
Machado da Igreja Assembleia de Deus; pastor Rubenir Cardenal da 1ª Igreja
Quadrangular; presidente da Alap, Neri França Fornari Bocchese; presidente
da União de Associação de Bairros, Marilene Colla. Também foi registrado o
recebimento das correspondências: ofício encaminhado pelo Presidente do
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente,
senhor Carlos Roberto Gonçalves Lins, parabenizando os componentes da
nova Mesa Diretora e desejando um ótimo mandato; ofício encaminhado pelo
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Secretário de Planejamento Urbano, senhor Emerson Carlos Michelin,
desejando sucesso e uma gestão brilhante e comunicando que não poderá estar
presente na sessão solene de posse, por motivos de viagem. Prosseguindo fez
uso da palavra o Presidente da Câmara Municipal na Sessão Legislativa de
2018, vereador Joecir Bernardi, o qual agradeceu o apoio de todos durante o
ano de 2018, afirmando que procurou conduzir os trabalhos da melhor maneira
possível. Desejou sorte a nova mesa diretora para o ano de 2019. Após o
pronunciamento do vereador Joecir Bernardi, o Mestre de Cerimônias
convidou para se posicionarem em frente a Mesa Diretora e assinarem o termo
de posse, os vereadores eleitos em 17 de dezembro de 2018, os quais
conduzirão os trabalhos na Sessão Legislativa de 2019: Claudemir Zanco - PDT
- Segundo Secretário; Fabricio Preis de Mello - PSD - Primeiro Secretário;
Moacir Gregolin - MDB - Vice-Presidente e Vilmar Maccari – PDT - Presidente.
Assim, o vereador Joecir Bernardi declarou empossada a Mesa Diretora que
conduzirá os trabalhos na sessão legislativa de 2019 e convidou os mesmos
para tomarem assento em seus lugares. Em seguida, foi concedida a palavra ao
prefeito em exercício Robson Cantu, para seu pronunciamento. O prefeito em
exercício Robson Cantu parabenizou a nova Mesa Diretora e enumerou alguns
avanços nas áreas de educação, saúde, esporte e infraestrutura. Segundo ele,
avanços que contaram com a participação efetiva do Legislativo. Após o
pronunciamento do prefeito em exercício, foi concedida a palavra ao
presidente da Câmara Municipal, Vereador Vilmar Maccari, para seu discurso
de posse. O presidente empossado, Vilmar Maccari ressaltou que desde que
assumiu uma cadeira no legislativo, depois de alguns anos de atuação e com o
conhecimento adquirido e firmeza na atuação, almejou chegar à
presidência. Registrou que há muito tempo sonha com esse momento.
Pontuou que agora, na quarta legislatura, chegou à sua vez e assim agradeceu
aos parlamentares que em legislaturas passadas apoiaram e incentivaram na
realização desta conquista. Disse que sabe que chegar a presidência de
qualquer parlamento no Brasil seja na esfera federal, estadual ou municipal,
não é tarefa fácil, a disputa é muito grande, assim agradeceu de forma especial
aos vereadores que confiaram nele para a condução dos destinos desta Casa
em 2019. Frisou que a nova Mesa Diretora vai ser transparente nas ações
administrativa, participativa nas discussões e ações para o desenvolvimento do
município. Disse que os vereadores têm uma grande responsabilidade no
momento político. A expectativa do povo pato-branquense, é que sejam
transparentes nos atos administrativos. Além disso, a esperança de crescimento
econômico, geração de emprego, de ações sociais, de melhor qualidade de vida
do cidadão, de infraestrutura em diversos setores, de uma saúde e educação de
qualidade, e tantos outros. Após o discurso do Presidente Vilmar Maccari, foi
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convidado o Pastor Ezequiel Machado para se dirigir até a tribuna para,
através de suas palavras, abençoar a nova mesa, os vereadores e o público
presente. Em seguida, nada mais havendo a ser tratado, o presidente
empossado nesta data, Vilmar Maccari, declarou encerrada a presente sessão.
O arquivo audiovisual na íntegra desta sessão encontra-se arquivado na
Secretaria, bem como, está disponível na homepage da Câmara Municipal, no
endereço eletrônico “www.camarapatobranco.com.br”.
Pato Branco, 03 de janeiro de 2019.
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