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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

A

ATA DA REUNIÃO SOLENE DO DIA 18.01.2011.. ..... _ATA 02/11

Aos 18 dias do més de janeiro de 2011, às vinte horas, deu-se inicio a reunião

solene de aniversário do município em comemoração aos 80 anos de
emancipação

político-administrativa

de Carazinho.

O mestre de cerimônias

Senhor Dilamar Cardozo abriu a reunião' saudando os presentes e salientando

•

•

a importãncia da data para o rriunicipio, b'em como da importância dos
agraciados pelos titulos honorificos dá noite.' Foi composta a mesa pelas
seguintes autoridades: Sra. Vereadora Sandra Citolin - Presidente da Câmara
Municipal de Carazinho, Sr. Aylton Magalhães :- Prefeito Municipal, Vereador
Leandro Adams - Secretário,. Sr. Márcio Biolchi - Deputado Estadual (não
pode se fazer presente, mas, em nota parabenizou o municipio e este poder
peio evento realizado), Vereador Erlei Vieira, Vereador Estevão De Loreno,
Vereador Gilnei Jarré, Vereador José Jairo Scherer dos Santos, Vereador
Márcio Alberto Hemnes, Vereador Marcos, Soares e Vereador Paulino de
Moura. Sendo também destacados os homenageados da solenidade: Sr.
Alvaro Moisés Sana - agraciado com o titulo Cidadão Honorário de Carazinho
(indicado pelo Poder Executivo de Carazinho), Sr. Antônio Batista Portes agraciado com o título Honorifico Comenda O Bombeador (indicado pelo Poder
Executivo de Carázinho), Sr. Hemildo Luiz Dallazen ,é' agraciado com o titulo
Cidadão Honorário de Carazinho (indicado peló Poder Legislativo de
Carazinho), Sr. Niivo Vieira Sarmento (Castelinho)'~ agraciado com o titulo
Honorifico Comenda O Bombeador (indicado-pelo
Poder Legisiativo de
Carazinho), Sr. Pedro Luiz Lima (Coronel Lima) - ágraciado com o titulo
Honorifico Comenda O Bombeador. (indicado pelo. Poder Legislativo de
Carazinho), Sr. ;Valentino Ferrari Júnior"
agraciado com o titulo Cidadão
Emérito de Cãrazinho (indicadO pelo Poder, Legislativo de Cárazinho) e Sra.
Nadja Hartmánn - agraciado com o título Destaque Jornalístico (indicada pelo
Poder Legislativo de Carazinho). Após a composição da mesa, a presidente da
Casa, a Vereadora Sandra Citolin, abriu os trabaihos convidando o Vereador

Márcio Alberto Hermes para que prestasse seu compromisso e entregasse seu
diploma e declaração 'de bens_ Na sequéncia' foram' realizadas as entregas dos
títulos aos agraciados dà- sessão, bem como da cópia das leis que originaram
tais titulos. Lei n° 7.280 de 17 de janeiro de 2011;"concede o titulo Cidadão
Honorário de Carazinho ao Sr. Alvaro Moisés Sana; .Lei n° 7.281 de 17 de
janeiro de 2011, concede o título Honorifico Comenda O Bombeador ao Sr.
Antônio Batista Portes; Lei n° 7.284 de 17 de janeiro de 2011, concede o título
Cidadão Honorário de Carazinho ao Sr. Hemildo Leiz Dailazen; Lei n° 7.285 de
17 de janeiro de 2011, concede o título Honorifico Comenda O Bombeador ao
Sr. Nilvo Vieira Sarmento; Lei n° 7.286 de 17 de janeiro de 2011, concede o
título Honorifico Comenda O Bombeador ao Sr. Pedro Luiz Lima; Lei n' 7.283
de 17 de janeiro de 2011, concede o titulo Cidadão Emérito de caraZinhO~
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Ferran Junior; Lei n° 7.282 de 17 de janeiro de 2011, concede o
titulo Destaque Jomalistico de Carazinho a Sra. Nadja Hartmann. Ao findar a
entrega dos titulas, alguns vereadores usaram a tribuna falando em nome de
suas bancadas: o Vereador Paulino de Moura em nome da bancada do PTB
parabenizou os homenageados e seus familiares pelos titulas recebidos e da
importância dessas pessoas na sociedade de Carazinho e da contribuiçâo das
mesmas na sociedade; o Vereador Gilnei Jarré em nome da bancada do PSDB
agradeceu a presença de todos em especial dos homenageados e familiares,
em nome dos vereadores Erlei e Élbio, salientou a importância da figura dos
homenageados, e agradeceu aos demais colegas pela concordância na
homenagem. aos Srs. Hernildo, Nilvo 'e' Nadja; o Vereador José Jairo S, dos
Santos em ,nome da bancada do, PP cumprimentou os homenageados
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salientando o compromisso de todos: côm á comunidade carazinhense; o

Vereador Leandro Adams em nome da bancada do PT cumprimentou os
homenageados, e a presidente Vereadora Sandra Citolin pela presidência da
Casa mesmo depois de ,75 anos 'de instalação da Câmara sendo a primeira
mulher presidente; salientou a importância dos homenageados principalmente
o papel dos mesmos junto à comunidade mais' carente do município. O Sr.
Álvaro Moisés Sana agradeceu ~os titulos concedidos em nome dos
homenageados do Poder Execútivo;' salientando a importância de todos os
homenageados e 'agradeceu especialmente ão prefeito peia indicaçâo e pelo
convite para ser Secretàrio da Administração Municipal.'A Sra. Nadja Hartmann
também agradeceu
'os titulas
concedidos em nome dos
homenageados do
.-~..-.
.Poder Legislativo, manífestou sua emoção por estar recebendo a homenagem
no ano em que o município completa seus' 80 anos, pelas conquistas que
Carazinho tem cónsegujdo nestes úl~mos anos como o) Pólo Loglstico e o
CAPTI, salientou o amadurecimento politico de Carazinho principalmente da
Câmara Municipal e da; relação da mesma com á exeôútivo, do orgulho de
Carazinho de ver o acordo'da mesa diretora ser mantido pela primeira vez na
história do municipio. O Prefeito Municipâl Sr. Aylton Magalhâes cumprimentou
os homenageados seus familiàres e demãis presentes, salientou a esperança
que todos os"tbJasileiros colocaram. sobre-" Dilmâ Rousse!: P~esi~ente 'da
República, como a p~~eira presidente~mulh~r do Brasil, ~o, ca!inho que tem
pelos homenageados e seus familiares e das histórias que juntos partilharam,
destacou o momento que Carazinho vive-no seu desenvólvimento.'! A presidente
Vereadora Sandra 'Citolin destacou que os homenageados .
escolhidos
pela comunidade, pelá se!Viçoque pre'stamdiariament ,ara carazi~e
sua
sociedade, salientou a maturidade que o munici i6.vem alcançando endo
auxiliado por todos os municipes e pc cipalmente pelas pe, oas
homenageadas. Ao findar tOdos,,!s pronund , entos'a Presidente Ver?dora
Sandra Citolin agradeceu a presença e todos e pc p
ánJê aos
homenageados e encerrou a reunião sole
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Vereadora Sandra Citolin

Presidente

vor7~or

Leandro Adams
Secretário
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