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SESSÃO SOLENE DE POSSE DA MESA DIRETORA QUE CONDUZIRÁ OS
TRABALHOS NA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2018
Aos 3 (três) dias do mês de janeiro de 2018, 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 2018. Inicialmente, a Mestre de
Cerimônias, servidora da Câmara Municipal Sueli Rosa Dartora, 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 2017: Carlinho Antonio Polazzo – PROS –
Presidente; Rodrigo José Correia - PSC – Vice-Presidente; Marco Antonio Augusto
Pozza - PSD – 1º Secretário e Ronalce Moacir Dalchiavan - PP - 2º Secretário.
Convidou também o prefeito em exercício, Robson Cantu. Em seguida, convidou
para tomar assento em seus lugares os vereadores Claudemir Zanco - PDT,
Fabricio Preis de Mello - PSD, Joecir Bernardi - SD, Marines Boff Gerhardt – PSDB
e Moacir Gregolin - PMDB. Ausentes os vereadores José Gilson Feitosa da Silva PT e Vilmar Maccari - PDT. A seguir, o Presidente da Câmara Municipal na Sessão
Legislativa de 2017, vereador Carlinho Antonio Polazzo 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
2018”. Agradeceu a presença dos vereadores, do prefeito em exercício,
autoridades, familiares, amigos, membros dos órgãos de comunicação, que
prestigiam a sessão solene de posse. A Mestre de Cerimônias convidou os
presentes para em pé, acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. A
seguir foi registrada a presença dos ex-vereadores e presidentes desta Casa,
Agustinho Rossi, Enio Ruaro e Laurindo Cesa; do ex-vereador Adelar Damo
(popular Veneno); do Presidente do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB,
Peterson Cantu; do Presidente do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB,
Werner Gerhardt; da Chefe da 5ª Ciretran, Marilene Meneguzzo; do Pastor
Rubenir Cardenal da 1ª Igreja Quadrangular; do Frei Policarpo Berri e da
Presidente da União de Associação de Bairros, Marilene Colla. Também foi
registrado o recebimento do ofício do vereador Vilmar Maccari, parabenizando a
nova Mesa Diretora, bem como comunicando sua ausência no evento.
Prosseguindo fez uso da palavra o Presidente da Câmara Municipal na Sessão
Legislativa de 2017, vereador Carlinho Antonio Polazzo. O vereador Carlinho
Antonio Polazzo, agradeceu a parceria da imprensa local pelo apoio na divulgação
das ações do legislativo local mesmo sem haver investimentos em publicidade e
propaganda por parte da Câmara no ano de 2017. Agradeceu aos nobres pares
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pelo trabalho desenvolvido, pois todos procuraram desempenhar ao máximo o
seu papel, buscando o fortalecimento do Poder Legislativo trabalhando em
harmonia com o Poder Executivo. Lembrou que vivemos em um regime
democrático, então quando um vereador se manifesta de forma isolada, o que vale
é opinião da maioria e não prevalece a opinião individual, mas lamentavelmente
às vezes perante a opinião pública a imagem do parlamento é baseado no opinião
individual de um representante, que as vezes foi infeliz no seu discurso. Destacou
que esta legislatura procurou honrar a confiança da população nos seus atos e
agradeceu a oportunidade de conduzir o Legislativo no ano de 2017. Desejou a
mesa diretora da sessão legislativa de 2018 que façam uma excelente condução do
Legislativo tanto na parte administrativa e na representativa, ajudando o
município a se desenvolver com independência e responsabilidade. Por fim,
agradeceu os servidores desta Casa de Leis pelo trabalho realizado. Após o
pronunciamento do vereador Carlinho Antonio Polazzo, a Mestre de Cerimônias
convidou para se posicionarem em frente a Mesa Diretora e assinarem o termo de
posse, os vereadores eleitos em 18 de dezembro de 2017, os quais conduzirão os
trabalhos na Sessão Legislativa de 2018: Marines Gerhardt - PSDB - Segunda
Secretária; Moacir Gregolin – PMDB - Primeiro Secretário; Ronalce Moacir
Dalchiavan - PP - Vice-Presidente e Joecir Bernardi – SD - Presidente. Assim, o
vereador Carlinho Antonio Polazzo declarou empossada a Mesa Diretora que
conduzirá os trabalhos na sessão legislativa de 2018 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 agradeceu a mesa diretora de 2017 pela compreensão que tiveram,
pois foi um ano difícil, onde muitas vezes não foi possível atender algumas
reivindicações em virtude da prioridade das obras do aeroporto. Deu boas vindas
a nova mesa diretora de 2018 e desejou união entre os poderes em prol do povo
pato-branquese. Desejou que 2018 seja um ano de grandes projetos em parceria
com a Câmara Municipal, fazendo de Pato Branco uma cidade modelo para o
Brasil. Registrou que nesses dias que assumiu como prefeito deu continuidade ao
trabalho desenvolvido pelo Prefeito Augustinho Zucchi. Após o pronunciamento
do prefeito em exercício, foi concedida a palavra ao presidente da Câmara
Municipal, Vereador Joecir Bernardi, para seu discurso de posse. O presidente
empossado, Joecir Bernardi destacou que é uma honra muito grande estar
representando um dos poderes instituídos na cidade de Pato Branco. Ressaltou
que jamais faltará vontade, coragem e paciência. Agradeceu os servidores desta
Casa de Leis pelo excelente trabalho apresentado. Destacou que é nesta Casa que
se debate a política e onde se desenvolve a mesma. Conclamou a sociedade para
participar da política e conhecer o dia a dia para entender o trabalho e o desafio. É
preciso agir em cima de fatos e atos e não julgar ninguém. Pontuou que neste ano
de 2018 grandes desafios serão colocados em pauta, como o Plano Diretor;
continuar com o programa de asfalto no interior; água e saneamento no interior;
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distribuição de terras onde ocorre situações semiclandestinas; situação industrial
da cidade, talvez traçando um novo parque industrial na região norte; enchentes
no Bairro Bonatto; áreas de lazer na região sul da cidade; estrutura do esporte.
Afirmou que é preciso enfrentar e buscar a resolução dessas situações e a
sociedade tem que comparecer para opinar e participar, pois os vereadores irão
pautar e buscar a solução dessas situações. Após o discurso do Presidente Joecir
Bernardi, foi convidado o Frei Policarpo e o Pastor Rubenir Cardenal para
abençoarem a nova Mesa, os demais vereadores e o público presente. Em seguida,
nada mais havendo a ser tratado, o presidente empossado nesta data, Joecir
Bernardi, declarou encerrada a presente sessão.
Pato Branco, 03 de janeiro de 2018.
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