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No dia 14 de dezembro de 2022, às 19 horas, foi realizada a Sessão Solene da Câmara de 

Vereadores, com entrega de Título de Cidadão Honorário e Título de Cidadão Tupandiense. A 

Sessão foi realizada no Centro de Eventos, com a presença dos Vereadores Matheus, Bruna, 

Claudia, Marco, Lucas, Nédio e Jairo. O Presidente Matheus iniciou a Sessão saudando as 

autoridades mencionadas no protocolo, aos colegas vereadores, ao público presente e as pessoas que 

estavam assistindo pelo Facebook, através da Rádio TupandiWeb. Logo após, solicitou à secretaria 

Cláudia para fazer a leitura do Decreto Legislativo nº 05/2022, que concede Homenagem que 

Concede Título de Cidadão Honorário a Lotti Julio Bervian. Em seguida, o Presidente Matheus, 

passou a convidar os Vereadores Marco e Nédio para entrega da placa ao Sr. Lotti. Em seguida, o 

neto do Sr. Lotti fez sua homenagem em nome da família. Na continuidade, Presidente Matheus 

solicitou a Secretária Claudia para fazer a leitura do Decreto Legislativo nº 06/2022 que Concede 

Titulo de Cidadão Honorário a Erminio Afonso Schoffen. Foram convidados para entrega da placa 

ao Sr. Erminio, os Vereadores Bruna, Matheus e Lucas. Após, o Sr. Erminio fez o uso da palavra 

onde enalteceu sobre sua história de vida em Tupandi, bem como, agradecendo a homenagem 

recebida. Após, Presidente Matheus solicitou a Secretária Claudia para ler o Decreto Legislativo nº 

07/2022 que Concede Titulo de Cidadão Tupandiense ao Sr. Ari José Schuster. Depois, foram 

convidados os Vereadores Claudia e Jairo para a entrega da placa ao Sr. Ari. Seguindo, Sr. Ari no 

uso da palavra falou de sua trajetória no Município e agradeceu aos Vereadores. Após, o secretário 

municipal da Cultura, Turismo e Desporto, Sr. Carlos Alberto Müller fez o uso da palavra 

onde enalteceu as lideranças homenageadas, bem como, do ato de entrega da reforma do Centro de 

Eventos, a qual foi reformado. Após, o Pároco Padre Eduardo Haas, deixou sua mensagem de 

carinho e bençãos. Em seguida, o Vereador Marco Brand, em nome das bancadas do PSB e PTB 

falou das pessoas que foram homenageadas pela sua trajetória de liderança no Município. Em 

seguida, o Presidente da Câmara, Matheus Klassmann, enalteceu os três homens que receberam 

essa homenagem, falando das características individuais de cada um, das atividades voluntárias, das 

responsabilidades e dos desafios enfrentados para poderem fazer o melhor a Tupandi, finalizando, 

agradeceu a cada por tudo que fizeram. Logo após, o Prefeito Bruno Junges agradeceu aos 

homenageados da noite que tanto fizeram e se empenharam pelo Município de Tupandi e pelas suas 

comunidades, pessoas essas de grande exemplo para todos. Sr. Bruno falou das semelhanças entre 

si, da vontade de servir, e como Prefeito agradeceu por tudo que fizeram pelo nosso Município, 



deixando a todos nós um grande legado. Sr. Bruno também falou da entrega oficial da obra da 

reforma do Centro de Eventos o qual foi intitulado como José Hilário Junges, em projeto aprovado 

pelo Legislativo Municipal. Por fim, o Presidente Matheus agradeceu a todos que tornaram 

possível a realização da Sessão Solene e encerrou o ato da noite. Nada mais havendo, foi lavrada a 

Ata de duas (2) páginas, que após lida e aprovada, será assinada pela Presidente e pelo Secretário. 

Tupandi/RS, 14 de dezembro de 2022 
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