
 

Ata nº 043 / 2019 

Ata  da  sessão solene realizada no dia vinte e três de setembro  de  

dois mil e dezenove, de entrega do Voto de Louvor à Cooperativa 

Agroindustrial Soledade Ltda - Coagrisol. 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 Sergio de 

Souza, que realizasse a chamada dos vereadores, sendo que 

estavam presentes: João Maria Rodrigues, 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, Gustavo Baldissera e Jorgenei 

Sergio de Souza da Bancada do MDB.  Havendo número legal o 

Senhor presidente convidou as seguintes autoridades para 

comporem a Mesa de Honra: 1-  Ilma. Sra. Marilda Borges Corbellini – 

Secretária Municipal de Indústria, Comércio e Turismo e Vice-Prefeita 

de Soledade;  2-  Ilmo Sr. Alessandro de Miranda Gasparin – 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Soledade e 

Mormaço;   3- Ilmo. Sr. Frei Alcides Cantídio Soares – Pároco da 

Paróquia Nossa senhora de Soledade;  4- Ilmo Sr. Luiz Fernando 

Trevisol – Diretor de Operações da Cooperativa Co-irmã Sicredi 

Botucaraí - RS. A seguir foi o Sr. Presidente, V. José Elton de Moraes, 

juntamente com os demais edis, para que acompanhassem o Sr. 

José Luiz Leite dos Santos – Presidente da Cooperativa Agroindustrial 

Soledade Ltda, hoje homenageada, até a mesa principal. Logo 

após, todos os presentes foram convidados a se posicionarem em pé 

para a execução do Hino Nacional Brasileiro, após a qual, foi 

apresentado um breve vídeo contando a história da Coagrisol. O 

mestre de cerimônias convidou ao Sr. Prefeito, Paulo Ricardo 

Cattâneo, para fazer a entrega de uma placa contendo o Voto de 

Louvor ao representante da homenageada, Sr. José Luiz Leite dos 

Santos, ao Sr. Presidente, V. José Elton de Moraes, e ao proponente 

da honraria, V. Junior Koch Berte,  para fazerem a entrega da 



honraria à homenageada, e, a seguir, aos Funcionários da Coagrisol, 

para fazerem a entrega de um mimo ao representante da 

homenageada em nome da Associação dos Funcionários da 

Coagrisol - Afecosol. Após, fizeram uso da palavra, o proponente da 

honraria, V. Junior Koch Berte, e  os Vereadores Líderes de Bancadas  

e o Sr. Presidente, V. José Elton de Moraes, que, em nome do Poder 

Legislativo, saudaram ao  homenageado, seus familiares e a todos 

os presentes. Após, o Sr. Presidente colocou a palavra a disposição 

do Sr. Prefeito Municipal para prestar a sua saudação em nome do 

Poder Executivo e, finalmente, do representante da homenageada, 

Sr. José Luiz Leite dos Santos, 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.  

 

 

                  Presidente                                                     Secretário 


