
 

Ata nº 018 / 2019 

Ata da sessão solene realizada no dia dez de maio de dois mil e 

dezenove, de entrega do Voto de Louvor ao Moto Grupo Bicho Véio. 

Em nome de Deus, o Sr. Presidente, V. José Elton de Moraes abriu a 

solenidade e convidou os demais edis e o Prefeito Municipal, para que 

acompanhassem o Presidente do Motogrupo homenageado até a 

mesa principal, Senhor Luiz Carlos Lopes dos Santos. Logo após, todos 

os presentes foram convidados a se posicionarem em pé para a 

execução do Hino Nacional Brasileiro, após a qual foi feita a leitura do 

histórico do “Bicho Véio”. O mestre de cerimônias convidou ao Sr. 

Prefeito, Paulo Ricardo Cattâneo, para fazer a entrega de uma placa 

contendo o Voto de Louvor e o Sr. Presidente, V. José Elton de Moraes 

para fazer a entrega da honraria. Após, fizeram uso da palavra os 

Vereadores os vereadores proponentes da Homenagem Edson 

Stecker e Eduardo Tatim, os Líderes de Bancadas e o Sr. Presidente, V. 

José Elton de Moraes, que, em nome do Poder Legislativo saudi a 

entidade homenageada e a todos os presentes. A seguir o Sr. 

Presidente colocou a palavra a disposição do Sr. Prefeito Municipal 

para prestar a sua saudação em nome do Poder Executivo e, 

finalmente, a palavra foi colada a disposição do Presidente do 

Motogrupo Bicho Véio que agradeceu a todos pela homenagem e 

pelo carinho recebidos nesta solenidade. Após, todos foram 

convidados para, em posição de respeito, ouvirem o Hino de 

Soledade, e o Sr. Presidente usou da palavra para proceder o 

encerramento da presente Sessão Solene, agradecendo a presença 

de todos, e declarou encerrados os trabalhos, em nome de Deus. E, 

como nada mais houve, foram encerrados os trabalhos da sessão 

solene desta data, do que para constar foi lavrada a presente ata 

que é assinada.  
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