ATA DA REUNIÃO SOLENE DO DIA 20.01.2012.....
ATA 003/12

O Vereador Eugenio Grandó, solicitou a convocação dos seguintes suplentes
para a reunião Solene, Sr.Marcos Roberto Amorim Soares do PTB;João Batista
do PTB e Josir A. da Silva do PTB, todos não assumiram, devido estarem
ocupando Cargo Público.Aos 20 dias do mês de janeiro de 2012, às vinte
horas, deu-se inicio a reunião solene de aniversário do município em
comemoração aos 81 anos de emancipação político-administrativa de
Carazinho. O mestre de cerimônias Senhor Dilamar Cardozo abriu a reunião
saudando os presentes e salientando a importância da data para o município,
bem como da importância dos agraciados pelos títulos honoríficos da noite. Foi
composta a mesa pelas seguintes autoridades: Sra. Vereador Erlei Vieira –
Presidente da Câmara Municipal de Carazinho, Sr. Aylton Magalhães – Prefeito
Municipal, Vereador Elbio Esteves–,Vereador Gilnei Jarré, Vereador José Jairo
Scherer dos Santos, Vereador Paulino de Moura,Vereador Felipe Sálvia,
Vereador Edir Chitolina, Vereador Leandro Adams e Vereadora Sandra Citolin.
Sendo também destacados os homenageados da solenidade: Sr. Paulo
Roberto Menta, agraciado com o Título de Cidadão Honorário de Carazinho,
indicado pelo Poder Legislativo; Sr. Luciano Hillebrand Feldmann, agraciado
com o Título Honorífico Comenda O Bombeador , indicado pelo Poder
Executivo de Carazinho; Sr Hélio Büllau , agraciado com o Título de Cidadão
Honorário de Carazinho, indicado pelo Poder Executivo; Sr João Alberto
Weissheimer agraciado com o Título de Cidadão Honorífico Comenda O
Bombeador, indicado pelo Poder Legislativo;Sra Clarissa Ammélia Simões
Machado, agraciada com o Título de Cidadão Honorífico Comenda o
Bombeador, indicada pelo Poder Legislativo; Sr Carlos Roberto Muneroli,
agraciado com o Título de Cidadão Emérito de Carazinho, indicado pelo Poder
Legislativo; Assessor do Deputado Federal Ronaldo Nogueira Sr Paulo Arsego.
Ao findar a entrega dos títulos, alguns vereadores usaram a tribuna falando em
nome de suas bancadas, o Vereador Paulino de Moura em nome da bancada
do PTB, Vereadora Sandra Citolin em nome da bancada do PMDB , Vereador
Elbio Esteves
em nome da bancada do PSDB, PT e PP agradeceu a
presença de todos em especial dos homenageados e familia. O Sr. Hélio Büllau
agradeceu os títulos concedidos em nome dos homenageados do Poder
Executivo, salientando a importância de todos os homenageados e agradeceu
especialmente ao prefeito pela indicação. A Sra. Clarissa Ammélia Simões
Machado também agradeceu os títulos concedidos em nome dos
homenageados do Poder Legislativo, manifestou sua emoção por estar
recebendo a homenagem no ano em que o município completa seus 81 anos,
pelas conquistas que Carazinho tem conseguido nestes últimos anos como o
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Pólo Logístico. O presidente Vereador Erlei Vieira destacou que os
homenageados foram escolhidos pela comunidade, pelo serviço que prestam
diariamente para Carazinho e sua sociedade, salientou a maturidade que o
município vem alcançando sendo auxiliado por todos os munícipes e
principalmente pelas pessoas homenageadas. Ao findar todos os
pronunciamentos o Presidente Vereador Erlei Vieira agradeceu a presença de
todos e principalmente aos homenageados e encerrou a reunião solene.

Vereador Erlei Vieira
Presidente

Vereador Elbio Esteve
Secretário
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