ATA N.º 45
Data: 10/12/2018
REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE VEREADORES
Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993

45ª Sessão Ordinária
(última sessão ordinária de 2018)
Data: 10 de dezembro de 2018, segunda-feira,
com início previsto para as 18:00 horas
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

17ª LEGISLATURA - 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 45ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ..................................................10 de dezembro de 2018
PRESIDENTE :.......................................Luis Guilherme Panone
1º SECRETÁRIO:-................................Vagner Basto (2º secretário exercendo a
função de 1º secretário, em vista da licença do 1º Secretário Sr. Diego
Rodrigues da Silva.
2º SECRETÁRIO:- ...............................Daniel Bertini designado por ato da mesa
para exercer as atribuições de 2º Secretário no período de licença do Vereador
Diego Rodrigues da Silva.
VEREADORES PRESENTES: Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti Reschini; Carlos
Cesar Paiva; Débora Cabral; Luiz Carlos Vick Francisco; Paulo Afonso Gabrielli
Filho; Reinaldo Rodrigues da Cruz e Sebastião José Ricci.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente convidou o Vereador Pr. Adilson Gonçalves para ler um texto
da Bíblia. Ato contínuo, deu prosseguimento aos trabalhos, passando para o
Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – CORRESPONDÊNCIA LIDA: - Ofício n.º 38/18, subscrito pela Contadora
da Câmara Municipal, Sra. Vera Lúcia Câmara, encaminhando o balancete
financeiro do mês de novembro do exercício corrente, referente às contas
deste Legislativo – à disposição dos Senhores Vereadores e a quem possa
interessar. II – PROJETO DE RESOLUÇÃO CONSIDERADO DE
DELIBERAÇÃO: - 02/18, de autoria de Vereadores da Câmara Municipal, dá
nova redação ao §1º do Artigo 150 do Novo Regimento Interno (Resolução
n.º 01/2018), mantendo-se inalterados o Caput do Art. 150, bem como o seu
§2º, dispondo sobre a votação das moções, conforme especifica. III PROPOSITURAS A ENCAMINHAR: PASTOR ADILSON GONÇALVES:
Indicações: - 651/18, pede ao Prefeito Municipal a aquisição e distribuição
gratuita de cadeiras de rodas motorizadas, camas hospitalares, muletas e
andadores novos à população de baixa renda que necessita desses
equipamentos. - 652/18, solicita à Secretaria Municipal de Saúde que

1

disponibilize lanches e sucos para pacientes que realizam tratamento,
consultas ou exames médicos em outras cidades, visto que muitos cidadãos
não têm condições financeiras para custear despesas com alimentação.
CARLOS CESAR PAIVA: Indicações: - 653/18, reivindica ao Chefe do
Poder Executivo que realize Audiência Pública convidando os empresários da
cidade que alugam “caçambas”, bem como representantes do Ministério
Público, com intuito de discutir a questão do recolhimento e destinação dos
resíduos sólidos. - 554/18, pede ao Prefeito Municipal, Senhor Antonio Carlos
Reschini, a adoção de medidas urgentes para o desentupimento e
manutenção dos bueiros, haja vista que, com as fortes chuvas, diversos
pontos da cidade ficam alagados, podendo causar danos à população.
DANIEL BERTINI: Indicação: - 555/18, indica ao Secretário de Saúde, Sr.
Wander Bonelli, que estude a possibilidade de implantar o Sistema de
Práticas Integrativas e Complementares na rede pública municipal de saúde,
através do Sistema Único de Saúde – SUS, como forma de oferecer
tratamento alternativo gratuito aos cidadãos. DEBORA CABRAL:
Requerimentos: - 163/18, reivindica ao Provedor da Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Descalvado, Senhor Sidnei Aparecido Pizza, que
envie a esta Casa de Leis o cronograma de atendimento do Pronto Socorro
Municipal, contendo a escala com nome e horário dos médicos que prestarão
o serviço no mês de dezembro de 2018. - 164/18, requer ao Presidente da
República, Exmo. Sr. Michel Temer, a revogação do Decreto n.º 9246/2017,
que concede o indulto de natal às pessoas condenadas, como forma de
contribuir para a erradicação da impunidade em nosso País. - 165/18, solicita
ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, Exmo. Sr. Dias Toffoli, que
submeta aos Ministros do STF manifestação contraria ao Decreto n.º
9246/2017, que concede o indulto de natal às pessoas condenadas e
favorável ao ADI - Ação Direta de Inconstitucionalidade, movida pela
Procuradoria Geral da República, uma vez que esta é a opinião da maioria
dos brasileiros. LUIS GUILHERME PANONE: Requerimento: - 166/18,
requer ao Chefe do Poder Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que
envie os documentos comprobatórios, informando onde foi utilizado o valor
de R$ 1.093.524,86, referente ao duodécimo devolvido pela Câmara
Municipal à Prefeitura no ano de 2017. Indicação: - 656/18, indica ao Poder
Executivo a instalação de uma unidade especializada para atendimentos de
demanda espontânea a mulheres, oferecendo serviços de saúde, assistência
social, jurídico, dentre outros, conforme especifica.
REINALDO
RODRIGUES DA CRUZ: Indicações: - 657/18, solicita ao Chefe do Poder
Executivo que determine a construção de cobertura externa na Unidade de
Saúde “Vital Brazil”, situada na região central da cidade, em prol da
população que fica exposta às condições do tempo, enquanto aguardam a
abertura do posto. - 658/18, reivindica ao Prefeito Municipal a aquisição de
um veículo utilitário tipo “van”, para o transporte seguro e confortável de
pacientes que se deslocam em busca de tratamento médico em cidades da
região. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI: Indicação: - 659/18, pede ao Chefe do
Poder Executivo, Sr Antonio Carlos Reschini, que estude a possibilidade de
se implantar o sistema “Disk Lixo” no Município de Descalvado, a fim de
acolher denúncias de despejos irregulares de resíduos e entulhos. VAGNER
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BASTO: Requerimentos: - 168/18, requer ao Prefeito Municipal que, no
tempestivo prazo legal, preste informações no tocante ao acordo firmado
entre a Municipalidade e a Empresa CGR Guatapará, referente à dívida no
valor de R$1.600.00,00, que perdura desde o ano de 2016, na forma que
especifica. - 169/18, solicita ao Chefe do Poder Executivo e ao Secretário de
Educação e Cultura que informem quais são os servidores que não estão em
conformidade com a Lei 3.886, de 28 de novembro de 2014, que dispõe
sobre o Plano de Carreira e Remuneração aos Profissionais do Magistério
Público da Educação Básica do Município de Descalvado. - 170/18, reivindica
ao Poder Executivo informações sobre planejamento visando o aumento de
subvenção para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado,
tendo em vista o importante e primordial atendimento que o hospital presta
aos cidadãos.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Reinaldo Rodrigues da Cruz; Paulo
Afonso Gabrielli Filho; Luis Guilherme Panone; Pastor Adilson Gonçalves;
Vagner Basto; Luiz Carlos Vick Francisco; Débora Cabral; Argeu Donizetti
Reschini; e, por fim, Daniel Bertini. O pronunciamento na íntegra dos
Vereadores encontra-se em registro audiovisual, conforme Resolução 06/98,
de 09 de setembro de 1.998.
ORDEM DO DIA
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 14/18, de autoria do
Vereador Pastor Adilson Gonçalves, manifesta imorredouros agradecimentos
ao 3º Sargento Valter Luis Danielli, mais conhecido como “Neguinho
Bombeiro”, pelos 22 anos de dedicação à carreira militar, prestando
relevantes serviços a toda população. O autor usou da palavra para
encaminhar sua proposição, concedendo aparte aos Vereadores Gabrielli
Filho, Basto e Vick Francisco. Em votação, a Moção n.º 14/18 foi aprovada
por unanimidade de votos, em única discussão e votação. Depois disso, o
Presidente, com base no Regimento Interno, suspendeu a sessão por 10
minutos para a entrega da moção ao homenageado. O autor, juntamente com
os demais parlamentares, procedeu à entrega da moção ao 3º Sargento
Valter Luis Danielli. Por fim, o homenageado usou da palavra para tecer
agradecimentos aos parlamentares. Ato contínuo, o Presidente declarou a
sessão reaberta. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: 28/18, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco, manifesta efusivas
congratulações ao Capitão da Reserva Militar, Sr. Irineu Francisco
Guandalini, pelos relevantes serviços prestados às Forças Armadas e,
principalmente, pelos trabalhos sociais desenvolvidos em sua trajetória
militar, conforme especifica. MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO APROVADA
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: 29/18, de autoria do Vereador Vagner Basto, congratula o músico
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descalvadense Rodrigo Monzani pelo trabalho social que realiza em diversos
eventos beneficentes, levando emoção e alegria ao público através da arte,
além de demonstrar empenho e carinho em prol dos cidadãos
descalvadenses. O autor usou da palavra para encaminhar sua proposição,
concedendo aparte aos Vereadores Gabrielli Filho e Rodrigues da Cruz,
também favoráveis. Em votação, a Moção n.º 29/18 foi aprovada por
unanimidade de votos, em única discussão e votação. Após, o Presidente,
com base no Regimento Interno, suspendeu a sessão por 10 minutos para a
entrega da moção ao homenageado. O autor, juntamente com os demais
edis, procedeu à entrega da moção ao homenageado. Enfim, o músico
Rodrigo Monzani usou da palavra para agradecer aos vereadores. A seguir, o
Presidente declarou a sessão reaberta. VETO INTEGRAL REJEITADO POR
UNANIMIDADE, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - Veto integral ao
Projeto de Lei n.º 38/18, de autoria do Vereador Luiz Carlos Vick Francisco,
que dá nova redação ao Inciso I do Artigo 120, e à Alínea “a”, do Inciso I, do
§1º, do Artigo 120 da Lei n.º 3.390, de 15 de dezembro de 2010, que aprova
o Código Tributário do Município de Descalvado, que versa sobre a isenção
do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU. O Vereador Basto usou da
palavra para manifestar-se contra o veto, concedendo aparte ao Vereador
Pastor Adilson, também contrário. A seguir, o Vereador Vick Francisco
manifestou-se na mesma linha, contrário ao veto. Em votação, o Veto Integral
foi rejeitado por unanimidade de votos. Destarte, conforme prevê a Lei
Orgânica Municipal, o Poder Legislativo encaminhará o Projeto de Lei n.º
38/18 ao Prefeito Municipal para promulgação, ressaltando-se que se a lei
não for por ele promulgada dentro de quarenta e oito horas, nos casos dos
§3º e 5º do Art. 58 da Lei Orgânica, o Presidente da Câmara a promulgará e,
se este não o fizer, em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo.
PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE
VOTOS, EM ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO: - 106/18, autoriza o Poder
Executivo a outorgar, em caráter definitivo, área de terras compromissadas
em concessão de direito de uso com fins a transferência definitiva à empresa
“Orgolabs Laboratórios Ltda.”, na forma que especifica. O Vereador Bertini
manifestou-se a favor do projeto. Em votação, o Projeto n.º 106/18 foi
aprovado por unanimidade de votos. PROPOSTA DE EMENDA À LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO APROVADA POR UNANIMIDADE DE VOTOS,
SEM DISCUSSÃO E EM VOTAÇÃO EM SEGUNDO TURNO: - 01/18, de
autoria de Vereadores da Câmara Municipal, insere Inciso, Alíneas e
Parágrafo Único ao Artigo 110 da Lei Orgânica, que dispõe sobre os direitos
dos servidores públicos. PROJETO DE LEI DO PODER EXECUTIVO
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS, SEM DISCUSSÃO E EM
ÚNICA VOTAÇÃO: - 110/18, dispõe sobre a abertura de vaga para o
emprego de provimento efetivo de Procurador Jurídico Municipal. PROJETO
DE LEI DO LEGISLATIVO APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS,
SEM DISCUSSÃO E EM ÚNICA VOTAÇÃO: - 46/18, de autoria do Vereador
Pastor Adilson Gonçalves, insere no Calendário Oficial de Eventos do
Município de Descalvado a Semana Municipal de Prevenção de Acidentes
com Motociclistas, a ser realizada, anualmente, na semana do dia 27 de
julho, Dia Nacional do Motociclista, na forma que especifica. ELEIÇÃO DA
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MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE DESCALVADO PARA O
BIÊNIO COMPREENDIDO DE 01/01/2019 A 31/12/2020: Depois da votação
das referidas proposituras, a Mesa Diretora da Câmara Municipal deu início,
nos termos regimentais, à eleição da Mesa Diretora para o biênio
compreendido de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, pois o
Artigo 9º do Novo Regimento Interno da Câmara Municipal prevê que a
eleição para renovação da Mesa se realizará na última sessão ordinária que
anteceder o final do mandato da Mesa a ser renovada. Ato contínuo, o
Presidente informou que esta data se trata de um momento de extrema
importância, pois serão escolhidos o próximo Presidente, Vice-Presidente, 1º
Secretário e 2º Secretário da Câmara Municipal de Descalvado. Depois,
informou a todos, a título de esclarecimento, que nesta votação está vedada
a recondução para o mesmo cargo. Também, informou que, de acordo com o
Regimento Interno, a eleição dos membros da Mesa Diretora se fará
mediante voto aberto, com votação em cédulas próprias que conterão os
cargos e espaço suficiente para os Vereadores indicarem os nomes de seus
escolhidos. Disse, ainda, que as cédulas deverão ser assinadas pelo
Vereador votante e pelos membros da Mesa e serão recolhidas pelo 2º
Secretário, em urna única, à vista do Plenário, mediante a chamada dos
votantes pelo 1º Secretário dos trabalhos. Informou que, conforme o
Regimento Interno, a apuração se seguirá ao término da votação e observará
o seguinte procedimento: “I - o Presidente retirará as cédulas da urna e fará
sua contagem. II- verificada a coincidência do número de cédulas com o de
votantes, as abrirá uma a uma, lendo, ato contínuo, seu conteúdo; III constatada a não coincidência do número de cédulas com o de votantes,
declarará nula a votação e determinará sua repetição; IV - o Primeiro
Secretário fará os devidos assentamentos e a contagem, e o Segundo
Secretário proclamará em voz alta os resultados da apuração. V - os
candidatos a um mesmo cargo que obtiverem igual número de votos
concorrerão a uma segunda votação e se persistir o empate será
considerado eleito o mais votado nas eleições municipais entre os
empatantes; ou, em último lugar, o mais idoso.” Nesse sentido, o Presidente,
o 1º Secretário e o 2º Secretário assinaram no verso de cada uma das 11
cédulas. Estando todas as cédulas assinadas pelos membros da Mesa
Diretora, o Presidente pediu para o 1º Secretário distribuir as cédulas para
cada um dos vereadores. E, na sequência, pediu para projetar nos telões do
Plenário o modelo da cédula, a qual contém os cargos e espaço suficiente
para os vereadores indicarem os nomes de seus escolhidos e, ao final,
assinar. Ato contínuo, perguntou se algum vereador tinha alguma dúvida com
relação aos procedimentos. Ninguém se manifestou. Em vista disso, deu
prosseguimento aos trabalhos. Como todos os vereadores já estavam com
suas cédulas, o Presidente aguardou alguns minutos para que todos
pudessem escolher os membros da Mesa. Decorridos uns minutos, o
Presidente perguntou se todos já haviam votado. Os Vereadores
manifestarem-se que sim. Nesse sentido, a urna foi colocada à vista do
Soberano Plenário e à frente de todos, junto ao 2º Secretário. O Presidente,
na sequência, pediu ao 1º Secretário para fazer a chamada dos votantes, em
ordem alfabética, para colocarem suas cédulas na urna. Assim, o 1º
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Secretário o fez, chamando os vereadores na seguinte ordem: Vereador
Pastor Adilson Gonçalves; Vereador Argeu Donizetti Reschini; Vereador
Carlos Cesar Paiva; Vereador Daniel Bertini; Vereadora Débora Cabral;
Vereador Luis Guilherme Panone; Vereador Luiz Carlos Vick Francisco;
Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho; Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz;
Vereador Sebastião José Ricci; e Vereador Vagner Basto. Depois, o
Presidente retirou todas as cédulas da urna e as colocou em ordem alfabética
de acordo com o vereador votante. Verificou que o número de cédulas (onze)
confere com o número de vereadores votantes. E pediu ao 1º secretário para
fazer os devidos assentamentos e a contagem. Ato contínuo, o 1º Secretário
proclamou em voz alta o voto de cada vereador, a saber: Pastor Adilson
Gonçalves votou em Sebastião José Ricci para Presidente, em Pastor
Adilson Gonçalves para Vice-Presidente, em Débora Cabral para 1ª
Secretária, e em Carlos Cesar Paiva para 2º Secretário. Argeu Donizetti
Reschini votou em Sebastião José Ricci para Presidente, em Pastor Adilson
Gonçalves para Vice-Presidente, em Débora Cabral para 1ª Secretária, e em
Carlos Cesar Paiva para 2º Secretário. Carlos Cesar Paiva votou em
Sebastião José Ricci para Presidente, em Pastor Adilson Gonçalves para
Vice-Presidente, em Débora Cabral para 1ª Secretária, e em Carlos Cesar
Paiva para 2º Secretário. Daniel Bertini votou em Paulo Afonso Gabrielli
Filho para Presidente, em Reinaldo Rodrigues da Cruz para Vice-Presidente,
em Daniel Bertini para 1º Secretário, e em Vagner Basto para 2º Secretário.
Débora Cabral votou em Sebastião José Ricci para Presidente, em Pastor
Adilson Gonçalves para Vice-Presidente, em Débora Cabral para 1ª
Secretária, e em Carlos Cesar Paiva para 2º Secretário. Luis Guilherme
Panone votou em Paulo Afonso Gabrielli Filho para Presidente, em Reinaldo
Rodrigues da Cruz para Vice-Presidente, em Daniel Bertini para 1º
Secretário, e em Vagner Basto para 2º Secretário. Luiz Carlos Vick
Francisco votou em Sebastião José Ricci para Presidente, em Pastor
Adilson Gonçalves para Vice-Presidente, e em Carlos Cesar Paiva para 2º
Secretário. E votou em branco para 1º Secretário. Paulo Afonso Gabrielli
Filho votou em Paulo Afonso Gabrielli Filho para Presidente, em Reinaldo
Rodrigues da Cruz para Vice-Presidente, em Daniel Bertini para 1º
Secretário, e em Vagner Basto para 2º Secretário. Reinaldo Rodrigues da
Cruz votou em Paulo Afonso Gabrielli Filho para Presidente, em Reinaldo
Rodrigues da Cruz para Vice-Presidente, em Daniel Bertini para 1º
Secretário, e em Vagner Basto para 2º Secretário. Sebastião José Ricci
votou em Sebastião José Ricci para Presidente, em Pastor Adilson
Gonçalves para Vice-Presidente, em Débora Cabral para 1ª Secretária, e em
Carlos Cesar Paiva para 2º Secretário. Vagner Basto votou em Paulo Afonso
Gabrielli Filho para Presidente, em Reinaldo Rodrigues da Cruz para VicePresidente, em Daniel Bertini para 1º Secretário, e em Vagner Basto para 2º
Secretário. Após, o Presidente passou a palavra ao 2º Secretário para
proclamar o resultado da apuração, a saber: Vereador Sebastião José Ricci
obteve seis votos para Presidente; Vereador Pastor Adilson Gonçalves
obteve seis votos para Vice-Presidente; Vereadora Débora Cabral obteve
cinco votos para 1ª Secretária; Vereador Daniel Bertini obteve cinco votos
para 1º Secretário. Vereador Carlos Cesar Paiva obteve seis votos para 2º
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Secretário. Vereador Paulo Afonso Gabrielli Filho obteve cinco votos para
Presidente. Vereador Reinaldo Rodrigues da Cruz obteve cinco votos para
Vice-Presidente. Vereador Vagner Basto obteve cinco votos para 2º
Secretário. Depois da proclamação do resultado, verificou-se que houve
empate apenas entre o Vereador Daniel Bertini (5 votos) e Vereadora Débora
Cabral (5 votos) para o cargo de 1º Secretário da Mesa Diretora. Conforme
prevê o Artigo 7º do Novo Regimento interno, os candidatos a um mesmo
cargo que obtiverem igual número de votos concorrerão a uma segunda
votação, se persistir o empate será considerado eleito o mais votado nas
eleições municipais entre os empatantes; caso o empate mesmo assim
persista, será considerado eleito o mais idoso. Nesse sentido, procedeu-se
uma segunda votação somente para o cargo de 1º Secretário. A Mesa
Diretora assinou no verso de cada uma das cédulas. Após, o Presidente
pediu para o 1º Secretário entregá-las a todos os vereadores, e aguardou
alguns minutos para que todos pudessem escolher o 1º Secretário da Mesa
(gestão 2019/2020). Decorrido uns minutos, o Presidente perguntou se todos
já haviam votado. Os Vereadores manifestarem-se que sim. O Presidente, a
seguir, pediu ao 1º Secretário para fazer a chamada dos votantes, em ordem
alfabética, para colocarem suas cédulas na urna. Assim, o 1º Secretário o
fez, chamando os vereadores na mesma ordem da primeira votação. Dando
sequência, o 1º Secretário proclamou em voz alta o voto de cada vereador
para o cargo de 1º Secretário, a saber: Pastor Adilson Gonçalves votou em
Débora Cabral para 1ª Secretária. Argeu Donizetti Reschini votou em
Débora Cabral para 1ª Secretária. Carlos Cesar Paiva votou em Débora
Cabral para 1ª Secretária. Daniel Bertini votou em Daniel Bertini para 1º
Secretário. Débora Cabral votou em Débora Cabral para 1ª Secretária. Luis
Guilherme Panone votou em Daniel Bertini para 1º Secretário. Luiz Carlos
Vick Francisco votou em Daniel Bertini para 1º Secretário. Paulo Afonso
Gabrielli Filho votou em Daniel Bertini para 1º Secretário. Reinaldo
Rodrigues da Cruz votou em Daniel Bertini para 1º Secretário. Sebastião
José Ricci votou em Débora Cabral para 1ª Secretária. Vagner Basto votou
em Daniel Bertini para 1º Secretário. A seguir, o Presidente passou a palavra
ao 2º Secretário para proclamar o resultado da apuração, a saber: Daniel
Bertini obteve seis votos para o cargo de 1º Secretário e Débora Cabral
obteve cinco votos. Ato contínuo, o Presidente colocou todas as cédulas à
disposição de todos, para assegurar a transparência. Ninguém se
manifestou. De acordo com os resultados da votação, o Presidente e a Mesa
Diretora da Câmara proclamaram e declararam eleitos os seguintes
vereadores para comporem a Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Descalvado para o biênio compreendido de 01 de janeiro de 2019 a 31 de
dezembro de 2020, a saber: PRESIDENTE: Sebastião José Ricci, portador
do RG n.º 8812774-6 e do CPF/MF n.º 549.738.728-49. VICE-PRESIDENTE:
Pastor Adilson Gonçalves, portador do RG n.º 23.101.301-2 e do CPF/MF n.º
145.433.748-60. 1º SECRETÁRIO: Daniel Bertini, portador do RG n.º
32.025.647-9 e do CPF/MF n.º 290.210.208-90. 2º SECRETÁRIO: Carlos
Cesar Paiva, portador do RG n.º 32.697.577-9 e do CPF/MF n.º 299.418.40873. O Presidente Luis Guilherme Panone informou que os referidos eleitos
estarão automaticamente empossados em 1º de janeiro de 2019, conforme
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previsto no Regimento Interno e na Lei Orgânica Municipal, para o mandato
da Mesa Diretora compreendido de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro
de 2020. Na sequência, o Vereador Sebastião José Ricci, eleito Presidente
da Câmara Municipal, usou da palavra para, em tribuna, render
agradecimentos. Por fim, o Presidente declarou encerrada a 45ª Sessão
Ordinária de 2018, da qual, para constar, é lavrada a presente ata que,
depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada. O
pronunciamento e apartes na íntegra dos Vereadores encontram-se em
registro audiovisual, conforme Resolução 06, de 09 de setembro de 1.998.

LUIS GUILHERME PANONE
RG n.º 34.199.839-4 - CPF/MF n° 298.860.978-09
Presidente da Câmara Municipal de Descalvado

VAGNER BASTO
RG n.º 30.844.468-1 - CPF/MF n.º 307.070.958-32
1º Secretário da Mesa Diretora

DANIEL BERTINI
RG n.º 32.025.647-9 - CPF/MF n.º 290.210.208-90.
2º Secretário da Mesa Diretora

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal, em 10/12/2018

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral
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