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Ao décimo quarto dia do mês de setembro de dois mil e dezenove, às dezenove 

horas, ocorreu a trigésima quinta sessão do ano de dois mil e dezenove da 

Câmara Municipal de Carazinho. MESTRE CERIMÔNIAS: Senhoras e senhores, 

autoridades, convidados especiais, tradicionalistas e imprensa em geral, boa 

noite. É com satisfação que iniciamos neste momento a sessão solene da 

câmara municipal de carazinho, como parte da programação alusiva a 

semana farroupilha de 2019. Hoje entregaremos a distinção tradicionalista 

destaque aos senhores Reinaldo Plzzamiglio da Silva e Vílson Pilger, em 

homenagem aos relevantes serviços prestados ao tradicionalismo gaúcho. 

Convidamos para integrar a mesa, o excelentíssimo senhor Daniel Weber, 

presidente da Câmara Municipal; Senhor Vereador Luis Fernando Costa, Vice- 

Presidente da Câmara Municipal; Senhora Vereadora Janete Roos de Oliveira, 

secretária da Câmara Municipal; convidamos a ocuparem os seus lugares os 

vereadores: Anselmo Britzke; Fábio Zanetti; Gian Pedroso; Ivomar de Andrade; 

João Pedro de Azevedo; Lucas Lopes e Mareio Luiz Happen. Convidamos ainda 

para fazer parte da mesa principal o Patrão do Ctg Alfredo D’amore, Vagner 

Oliveira Esteriz; o Senhor Pedro Américo Messerschmidt - coordenador do 

conselho municipal de tradições gaúchas e o excelentíssimo senhor Milton 

Schmitz, prefeito municipal de carazinho; convidamos para que também 

integre a mesa de honra o homenageado Reinaldo Pizzamiglio da Silva e 

representando o homenageado Vilson Pilger, seu filho, Jonatan Pilger. MESTRE 

DE CERIMÔNIAS: Convidamos a todos para se colocarem em pé, para 

entoarmos o hino nacional. MESTRE DE CERIMÔNIAS: Agradecemos a presença 

de todos nesta cerimônia e passamos a condução dos trabalhos desta reunião 

solene ao presidente da casa legislativa carazinhense, vereador Daniel Weber. 

PRESIDENTE DANIEL WEBER: Sob a proteção de deus, declaro aberto os trabalhos 

da presente sessão solene alusiva a semana farroupilha, que visa homenagear 

ilustres cidadãos carazinhenses pelo reconhecido trabalho em prol da cultura 

gaúcha. Senhoras e senhores, autoridades e demais convidados aqui presentes,
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boo noite! MESTRE DE CERIMÔNIAS: Leitura do currículo dos homenageados. 

Realização da entrega dos troféus. PRESIDENTE: Concedo a palavra ao Senhor 

Reinaldo Pizzamiglio da Dilva para falar em nome dos homenageados. MESTRE 

DE CERIMÔNIAS: concluída a entrega do destaque tradicionalista do município 

de carazinho 2019, neste momento, concedo a palavra aos vereadores líderes 

de bancada: Luis Fernando Costa, Vereador João Pedro Albuquerque, Gian 

Pedroso, Mareio Hoppen, Anselmo Brtizke e Ivomar de Andrade. Presidente: 

Convidamos para fazer o seu pronunciamento o patrão do Ctg Alfredo 

D’amore, Vagner Oliveira Esteriz, anfitrião desta noite. Presidente: Solicito ao 

primeiro secretário, tenente costa, para que assuma o lugar da presidência na 

mesa para que faça uso da palavra. PRESIDENTE: Em nome do Poder Legislativo 

de Carazinho, agradecemos a todas as autoridades aqui presentes, 

convidados especiais e associados desta entidade tradicionalista. O nosso 

muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de deus, 

declaramos encerrada a presente reunião solene, convocando os senhores 

vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 16 de setembro, 
segunda-feiraTàsTô^li minutos, na sede da Câmara Municipal, minutos.
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