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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:16762
Em: 20/12/2016 -14:08:14

EMENTA: Concede o Titulo Leonel de Moura Brizola ao Senhor Fabiano
Castilhos de Oliveira.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Art. 1° _ É concedido o título "Comenda Leonel de Moura Brizola", ao senhor(a) Fabiano Castilhos
de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados a comunidade de Carazinho

Art. 2° - A entrega dessa outorga será feita em Reunião Solene a ser realizada na Câmara
Municipal, durante a programação da semana de aniversário do Município em 2017.

Art. 3° - Este Decreto Legislativo entra em Vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA: em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade
carazinhense.

Sala Antônio Libôno Bervlan. em 20/12/2016.

alto Gerhardt - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora:---- ------



Fabiano Castilhos de Oliveira, nascido em 11 de agosto de 1972,pai de
Luana de Oliveira e Yohanna de Oliveira, funcionário da Eletrocar-
Centrais Elétricas de Carazinho, há 5 anos trabalha como voluntário no
Grupo Escoteiro Levino Junges dedicando-se semanalmente ao
trabalho diretamente com crianças e jovens do Município de
Carazinho.

OGrupo está atuante há 87 anos,fazendo parte de um Movimento
que congrega 28 milhões de meninos e meninas em todo o
mundo, envolvendo jovens em atividades que permitem o
autodesenvolvimento e a ampliação da consciência cidadã. Em sua
infãncia, participou do Grupo por 4 anos como Escoteiro, e agora como
adulto repassa os valores adquiridos contribuindo com a Sociedade,
atuando como Chefe Escoteiro, incentivando e auxiliando os jovens
carazinhenses e da região a tornarem-se cidadãos de bem, com valores
éticos, auxiliando na formação do caráter.

No Grupo, os adolescentes e as crianças passam a aprender a
trabalhar em equipe, cultuam valores como respeito, amizade e ajuda
ao próximo, realizando atividades ao ar livre, aprendendo a valorizar e
proteger a natureza. Os escoteiros também aprendem a dar valor à
vida, conhecendo as dificuldades e o valor das pequenas coisas da vida.

No Grupo exerce o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro
além de atuar diretamente com os jovens, juntamente com os demais
30 chefes atuantes, realizando atividades sociais, como Mutirões de
Ações Ecológicas e comunitárias, acampamentos e excursões.

Apesar do trabalho ser voluntário, um Chefe Escoteiro tem o
melhor pagamento de todos, acompanhar o crescimento do jovem e vê-
lo tornar-se uma pessoa saudável e feliz.
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