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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA
Câmara M^jiK^lRgle 

Carazmno
APROVADO POR UNANIMIDADE 

Na reunião de

2 8 JAU. 7(171

ATA DA REUNIÃO SOLENE DO DIA 025 DE JANEIRO DE 2021
006/21

Presldentfí'

Ao vigésimo quinto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte um, às dezoito 

horas e quinze minutos ocorreu a sexta sessão do ano de dois mil e vinte da 

Câmara 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 

dos poderes legislativo e executivo de carazinho, prestam 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 90 anos de emancipação político-administrativa. Convido para 

compor a mesa o Senhor Luis Fernando Costa de Oliveira, Presidente do 

Legislativo, Senhor Luís Clovis Machado da Rocha Júnior, Juiz de Direito, Senhor 

Milton Schmitz, Prefeito Municipal e Senhora Valéska Walber Vice Prefeita. 

Convido ainda os Vereadores para ocuparem seus lugares. Registrou-se a 

presença das autoridades. Honra-nos destacar os homenageados desta noite, 

as seguintes personalidades: Homenageados do Executivo Municipal que 

receberão a comenda o bombeador: Anelise Schell Almeida 

Formentini. Os Homenageados do Poder Legislativo que receberão a 

comenda Leonel de Moura Brizola: Adair do Prado: Alesandro de Oliveira 

Moraes: Cristiano Mazuim de, Oliveira: Delmar Soares Cardoso: Felipe Mallmann 

Piva: Gilmar Mantovani Maroso: Jacqueline Maria Daudt; Maria de Lurdes 

Gobbi e Paulo Haeffner. Ainda serão homenageados Maria Elení Lopes que 

receberá o título de cidadã emérita e Tarcísio Luiz Kreutz que receberá a 

comenda o bombeador. 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. Senhoras e Senhores, autoridades e demais convidados
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aqui presentes. Boa Noite! Convidamos a todos para se colocarem em pé, 

para entoarmos o Hino Nacional. Passamos agora a leitura dos currículos e 

entrega dos títulos aos homenageados do Executivo Municipal. Passamos a 

palavra à homenageada do Executivo Anelise Almeida. Passamos a palavra 

ao homenageado do Executivo Nelson Formentini. Passamos agora a leitura 

dos currículos e entrega dos títulos aos homenageados do Legislativo 

Municipal. Passamos a palavra aos líderes de Bancada para seu 

pronunciamento: Vereadores Mareio, Fábio, Alécio, Janete e Bruno. Passamos 

a palavra ao Homenageado Gilmar Maroso. Solicito a Vice Presidente que 

assuma os trabalhos da mesa para que eu possa me pronunciar. Passamos a 

palavra ao Prefeito Muncicipal. Presidente: A Sessão Solene de hoje teve por 

objetivo homenagear pessoas que contribuíram para o progresso e bem-estar 

do povo desta próspera comunidade e por isso, 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, pela importante participação e cobertura deste solene evento. 

Ao promover a sessão solene de entrega de títulos aos ilustres cidadãos 

homenageados, os poderes legislativo e executivo nada mais fazem do que 

reconhecer, publicamente, os valores de nossa gente. Solicito a todos que se 

fiquem em pé para entoarmos o hino rio-grandense. Nada mais havendo a 

tratar, sob proteção de Deus o presidente declarou encerrada a presente 

sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão/frdinária a 

realizar-se no dia 28 de janeiro, às dezoito horas e trintgmninutos
/

Luís Fernando Gosta de Oliveira 
P/ésjdente
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