
Ata nº 002 / 2019 

Ata da sessão solene de Instalação da Sessão Legislativa Ordinária da 

Câmara Municipal de Vereadores de Soledade - Exercício de 2019 

realizada no dia quatro de fevereiro de dois mil e dezenove. Em nome 

de Deus, o Sr. Presidente, V. José Elton de Moraes, declarou abertos os 

trabalhos e solicitou ao Secretário, V. Miguel Adones de Campos, que 

realizasse a chamada dos vereadores, sendo que estavam presentes: 

Eduardo José Tatim Rotava, Ida Dolores Walendorff e Junior Koch Berte 

da Bancada Progressista, João Francisco dos Santos da Bancada do 

PSB, Luiz Carlos Vizzoto e Edson Ivo Stecker da Bancada do PSDB e Sergio 

Rodrigues da Silva, Miguel Adones de Campos, Pedro Romário Marafon 

e Jorgenei Sergio de Souza da Bancada do MDB.  Havendo número 

legal o Senhor presidente convidou o Prefeito de Soledade Sr. Paulo 

Ricardo Cattâneo para compor a mesa de principal, após, todos os 

presentes foram convidados a se posicionarem em pé para ouvirem a 

execução do Hino Nacional Brasileiro, que nesta oportunidade teve o 

acompanhamento dos integrantes da Banda Marcial de Soledade. Na 

sequencia o Secretário fez a leitura da mensagem de boas vindas do 

Poder Legislativo de Soledade e convidou o Sr. Prefeito Municipal, Paulo 

Ricardo Cattâneo a fazer uso da palavra pelo tempo de dez (10) 

minutos, onde transmitiu sua mensagem para este ano legislativo.  A 

seguir, fizeram uso da palavra, os Vereadores Líderes de Bancadas que 

agradeceram as palavras do Prefeito e deixaram sua mensagem de 

esperança para o ano Legislativo que se inicia. Após, todos foram 

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

e o Sr. Presidente deixou sua mensagem para este Ano Legislativo, 

agradeceu 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.  

 

                  Presidente                                                     Secretário 


