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APROVADO POR UNANIMIDi 
Na reunião de

17 ^0 CAM^mb-RST9'

ATA DA REUNIÃO SOLENE DO DIA 13 DE FEVEREI
004/20

Presíd^fite

e vime, às vinteAo décimo terceiro dia do mês de fevereiro de de 

horas ocorreu a quarta sessão do ano de dois mil e vinte da Copiara Municipal 

de Carazinho. Mestre de cerimônias: senhoras e senhores^ autoridades e 

convidados especiais dos homenageados, boa noite, é com prazer que neste 

momento estamos iniciando a sessão solene, que, através do poder legislativo 

de carazinho, presta uma justa homenagem a importantes personalidades da 

comunidade carazinhense, pelo esforço, competência, empenho, trabalho e 

dedicação, em áreas e atividades diversificadas, engrandecendo o nosso 

município, que neste ano comemora 89 anos de emancipação político- 

administrativa. Convidamos para compor a mesa, o Excelentíssimo Senhor 

Gian Pedroso, presidente da câmara municipal; convidamos ainda para 

fazerem parte da mesa os vereadores: Erlei Vieira, secretário da mesa diretora 

e Janete Ross de Oliveira, segunda secretária. E ainda o vereador Lucas 

Gabriel Lopes, vice-presidente da mesa diretora. Chamamos para integrar a 

mesa o Excelentíssimo Senhor Milton Schmitz, Prefeito Municipal de Carazinho. 

Convidamos os Senhores para ocuparem seus lugares, honra-nos destacar os 

homenageados desta noite, as seguintes personalidades: Senhora Nelci 

Ehrhardt, agraciada com o título de Cidadã Emérita de Carazinho; Senhor 

Carlos Eduardo Martins Gomes, agraciado com o título de Cidadão Honorário; 

Senhor Alexandre Schmitz, agraciado com a comenda Leonel de Moura 

Brizola; Senhor Alexsandro Correa dos Santos, agraciado com a comenda 

Leonel de Moura Brizola; Senhor Armando Antônio Capitânio, que também 

recebe a comenda Leonel de Moura Brizola; Senhor Darci Antônio Guimarães, 

agraciado com a comenda Leonel de Moura Brizola; Senhor Fabio Zambiasi, 

que também recebe a comenda Leonel de Moura Brizola; Senhor Flávio Luiz 

Lammel, agraciado com a comenda Leonel de Moura Brizola; Senhor Miche! 

Dreifke, agraciado com a comenda Leonel de Moura Brizola; Senhor Rafael 

Augusto Espanhol, que também recebe a comenda Leonel de Moura Brizola; 

Senhor Luiz Ari Xavier, agraciado com o título de comenda O Bombeador; 

Senhor Emílio Schuh de Arruda, agraciado com o título de Destaque
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Jornalístico e Senhora Josiara Xavier da Cruz Soares, que recebe o 

reconhecimento eleitor presente, representando todas as rainhas e misteres da 

corte municipal, os quais participaram das sessões no ano passado. Senhoras e 

Senhores, Homenageados, Convidados e Autoridades já nomeadas. 

Reiteramos a satisfação de suas presenças nesta sessão solene que integra a 

comemoração do aniversário de 89 anos do município. Presidente: Sob a 

proteção de deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão solene, que 

visa homenagear ilustres cidadãos que prestam relevantes serviços à nossa 

comunidade; através das distinções dos títulos honoríficos. Passamos agora a 

leitura do currículo e entrega dos títulos aos homenageados. Presidente: Neste 

momento, concedo a palavra aos lideres de bancada: do pp vereador daniel 

webber (3 min); vereador fabio zanetti, do psdb (3 min): lider do psb, ianete 

ross de oliveira (3 min): lider do mdb, mareio luiz hoppen (3 min): lider do pdt, 

anselmo britzke (3 min): lider do ptb, ivomar tomate de andrade (3 min). 

Presidente: Concedo a palavra a Senhora Nelci Ehrhardt, agraciada com o 

título de Cidadã Emérita de carazinho e em seguida, ao senhor Flávio Luiz 

Lammel, agraciado com a comenda Leonel de Moura Brizola, para falarem 

em nome dos homenageados. Presidente: Solicito ao primeiro vice-presidente, 

senhor Lucas Gabriel Lopes, para que assuma o lugar da Presidência na mesa 

para que eu use a tribuna. Presidente: Concedo a palavra ao Prefeito 

Municipal Sr. Milton Schmitz. Presidente: Dando continuidade à presente sessão 

solene, que teve por objetivo homenagear pessoas que contribuíram para o 

progresso e bem-estar do povo desta próspera comunidade, o poder 

legislativo registra nos anais desta casa o agradecimento pelo 

comparecimento dos homenageados, autoridades, convidados, familiares e 

representantes das mais diversas entidades de nossa comunidade, aos 

veículos de comunicação da imprensa, jornal, rádio e tv, pela importante 

participação e cobertura deste solene evento. Presidente: Nada mais 

havendo a tratar, sob a proteção de deus, declaro encerrada a presente 

reunião solene. Convocamos os Srs. Vereadores para a reunião ordinária a 

realizar-se dia 17 de fevereiro de 2020 na sede do Poder Legislativo. Obrigado^ 

Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o presidente deçldraíi

2

'CEP "ctteaSori
/



,g\SLATíVo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 

próxima sessão ordinária a se realizar no dia 17 de fevereiro de dois mil e vinte 

às dezoito horas e quinze minutos.

tJdor Gian Pedroso 
Presidente

Vereador Erlei Vieira 
Secretário
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