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	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VIADUTOS/RS


ATA Nº 017/2022
	
Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois (28.07.2022), às dezenove horas (19:00h), na sede do Clube Juventude Bairro Natal Tochetto   reuniram-se os Vereadores para a instalação de Sessão Homenagem. Boa noite a todos! Damos início à Sessão Homenagem para os Agricultores destaques 2021-2022, de acordo com a Lei Orgânica e Regimento Interno. A Presidente da Mesa, Vereador Carla Cristiane Toniolo verificando a exigência do quórum e invocando a proteção de Deus para que haja paz entre os homens e pela grandeza da Pátria Brasileira declarou aberta a Sessão Homenagem do dia 28 de julho. Esta Sessão será realizada para prestar uma singela homenagem a eles, está prevista pela lei Municipal n°3153/2016 do dia 23 de junho de 2016.Daremos início a esta Solenidade convidando os Vereadores para que assinem o livro de presença e tomem assentos em seus lugares. Convido o Prefeito Claiton Dos Santos Brum e o Vice Prefeito Giovan André Sperotto para comporem a mesa. O Senhor Alceu Lira Secretário da Agricultura e o Senhor Hernandes Rebelato Representante da Emater. Composta a mesa da presente reunião. Havendo corum regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão de hoje, dia 28 de julho de 2022, em comemoração ao Dia do Agricultor Familiar onde nesta   oportunidade iremos homenageá-los como forma de respeito e agradecimento pelos trabalhos desenvolvidos em nossa comunidade. Saudações demais autoridades e representantes das entidades que se fazem presentes. Dando continuidade, será realizada a leitura dos nomes de Agricultores que se destacaram no nosso município no ano de 2021/2022, quero ressaltar que conforme a Lei 3153 de 23 de junho de 2016, a indicação dos Agricultores homenageados deve obedecer os requisitos exigidos de produtividade e qualidade. Esta análise é feita por entidades ligadas ao Setor a Secretaria de Agricultura e EMATER que avaliam os critérios por categorias, atividades agrícolas, definidas na Lei:  Cultura de Verão, Culturas de Inverno, Culturas Anuais, Suinocultura, Avicultura, Bovinos de corte, Bovinos de Leite, Ovicultura e Agroindustria familiar. Salientamos, ainda para efeitos de concessão da homenagem será levado em consideração a indicação dos anos anteriores, para que não haja reincidências, nas atividades desenvolvidas, porém será seguido a ordem de classificação. Este critério justifica-se pelo fato de que será oportunizado a todos a chance de ser homenageado. Culturas de Verão: PAULO CEZAR PAWLAK, ELADIO ANTÔNIO GWIAZDECKI, FABIANO ZORTEA. Culturas de Inverno: NILSO ANTÔNIO MACHAJEWSKI, IVO FAGUNDES, SIDNEI DE SOUZA. Culturas Anuais: JOÃO PEDRO CAMARGO, DILVO HONETTACLAIR JOÃO COPINI. Suinocultura: VITORINO ANGELO Zago, OSMAR JOSÉ DALL AGNOL,MARCIO ANTÔNIO TEZORI. Avicultura: MARCIO LUIS MUNARO, AUGUSTO FAVERO, ANDERSON ZAGO. Bovinos de Leite: CARLOS JUNIOR SACCOMORI, EIDER DIOGO SAURIN, ANTENOR BELLE. Bovinos de Corte: EDISON WALDIR FORMENTON, MARCOS AFONSO ALBERTI, ALCEDIR PEDRO MENEGOTTO. Ovicultura: DARCI BEVILAQUA, ANDRÉ LUIZ BALDISSERA. Agroindústria Familiar: DIRLEI FATIMA FERRARI TESSORI, JULIANA ZAGO, MILVO ANTÔNIO GOLISZEVSKI. Parabenizo aos Agricultores destaques pelo empenho e esforço, bem como a todos os Agricultores que trabalham diariamente em prol da comunidade e população, colaborando, assim com o progresso e desenvolvimento do município. Convido a todos para assistir um vídeo que expressa todo nosso reconhecimento e gratidão a vocês. Para finalizar esta sessão, em posição de sentido ouçamos o Hino de nosso Município, como um gesto de respeito a nossa cidade Declaro encerrado a sessão especial da noite de hoje. Boa noite a todos, sintam-se a vontade e boa janta. Muito Obrigada!


