
 

REQUERIMENTO Nº 001/2022 

 
Súmula: 

Requer à Mesa Diretora a promoção de homenagem por meio de 

Moção de Aplauso ao Senhor Valdomiro Alves de Lima. 

 

Senhor Presidente 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores 

 

No exercício das competências legais e regimentais, especialmente com 

amparo nos Artigos 173, 174, 212, 213 e 214 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. 

 

REQUEREMOS junto à Mesa Diretora 

 
 ...Manifestar homenagem por meio de Moção de Aplauso ao 

Senhor Valdomiro Alves de Lima por seus relevantes serviços prestados à população 

duovizinhense na área de transporte de passageiros individual como taxista.  

 

 

JUSTIFICATIVA: 
 

A Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos tem a honra de homenagear o Senhor 

Valdomiro Alves de Lima, mais conhecido como CARMINATTI, por seus 50 (cinquenta) anos 

de trabalho e relevantes serviços prestados à população duovizinhense na área de transporte. 

Valdomiro Alves de Lima, nascido em 23 de junho de 1933, na cidade de Campos novos, 

interior do estado de Santa Catarina e iniciou sua importante trajetória como taxista no ano de 

1972.  

Por meio desta homenagem, a Câmara de Vereadores busca retribuir em nome de todos 

os munícipes aos serviços prestados pelo Sr. Carminatti como taxista o qual atua no 

atendimento de grande parte de nossa comunidade munícipe e desempenha trabalhos 

importantíssimos de cunho essencial como a locomoção dos cidadãos duovizinhense.  

Parabéns Sr. Valdomiro Alves de Lima, Dois Vizinhos sente-se honrado em lhe render 

está honraria pelos serviços desempenhados em prol do transporte de passageiros individual 

nestes seus 50 anos dedicados ao município duovizinhense e dizemos, com orgulho, Dois 

Vizinhos é sua segunda terra natal. Que Deus proteja sua família e lhe traga muita paz, saúde e 

sabedoria em seus novos projetos e desafios que estão por vir. 

 



Assim, como forma de manifestarmos nossa gratidão e apoio ao Senhor Valdomiro Alves 

de Lima, por toda sua dedicação em prol de nossa sociedade durante esses 50 anos de trajetória, 

proponhamos esta singela homenagem, por meio de Moção de Aplauso.  

 

 

                                                           Plenário da Câmara de Vereadores, 

em 09 de fevereiro 2022. 

 

 

 

 

Adenilson Pelentir                     Juarez Alberton                        Carlos Mangini                                  

Vereador Proponente                    Vereador Presidente                        Vereador 

 

 

     

Marcio da Silva              Albino Lorenzett                Francisco  Peretto   

Vereador                                 Vereador                               Vereador 

 

 

 

 

                      
 


