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Aos vinte e cinco dias do mês de julho do corrente ano, realizou-se na sede da 

Câmara Municipal, Sessão Solene em homenagem ao Agricultor e Motorista destaque 

do ano. Estavam presentes todos os vereadores, a oficial legislativa, a diretora legislativa 

e o assessor jurídico. O Presidente fez a abertura e deu as boas vindas aos 

homenageados, Delonei Pegoraro como Agricultor Destaque e Dinarte Panassol como 

Motorista Destaque. Após foi entoado o hino nacional. O Secretário da mesa diretora, o 

vereador Nilmar da Silva Maciel, nomeou as autoridades ou seus representantes que 

estavam presentes. 

O Presidente então explicou o significado dos certificados que seriam entregues, 

e em seguida passou a palavra ao familiar de Delonei Pegoraro, o senhor Jones Herves, 

que contou um pouco da história de Delonei. O Presidente então fez a entrega do 

Certificado Agricultor Destaque ao senhor Delonei, e passou a palavra ao familiar de 

Dinarte Panassol, o senhor Fernando Panassol, que contou um pouco da história de 

Dinarte. O Presidente convidou o secretário Tairo Balardin, representante do poder 

executivo, para realizar a entrega do Certificado Motorista Destaque ao senhor Dinarte. 

Em seguida, o Presidente convidou a vereadora Susana Ribeiro Guerra para que 

fizesse a entrega de brindes oferecidos pela Vinícola Campestre aos homenageados. E 

também convidou a vereadora Daniela Regina Pagno Gozzi para que fizesse a entrega 

de flores oferecidas pela agropecuária Gozzi às esposas dos homenageados. 

A seguir, o Presidente passou a palavra aos vereadores e ao secretário Tairo 

Balardin, para fazerem seus pronunciamentos, e todos prestaram suas homenagens. O 

Presidente passou a palavra aos homenageados Delonei Pegoraro e Dinarte Panassol, 

que fizeram seus pronunciamentos e agradecimentos. O Presidente também prestou 

suas homenagens. Logo depois foi entoado o hino rio-grandense. O Presidente então 

agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão solene em homenagem 

ao Agricultor e Motorista destaque do ano. 


