
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 005/2022 DE 25 DE JULHO DE 2022. 

 

 

 “Concede Título de Cidadão Benemérito”. 

 

 

GEANI ANTONIO ZANON, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

de Faxinal do Soturno, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais:  

Resolve:      

 

Art. 1º - Conceder o Título de Cidadão Benemérito ao Senhor Osvaldo 

Soldera. 

Art. 2º - A entrega do referido título será realizada no dia 26 de agosto, 

conforme programação da VIII Semana da Câmara de Vereadores de Faxinal do Soturno. 

 Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, aos 25 de julho de 2022 

 

  

Geani Antonio Zanon 

Presidente da Câmara 

(Autor) 

 

 

Luiz Carlos Prevedello                                                              Paulo Fernando Chelotti 

Vice-Presidente                                                                                1º Secretário 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAÇÃO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

FAXINAL DO SOTURNO 

 

 

HISTORICO DE NOSSOS TRABALHOS NA ERMIDA. 

Nossos trabalhos junto a Ermida São Pio, iniciaram em 2004, ano de sua 

inauguração. 

Em janeiro de 2006, foi constituído a Associação São Pio de Pietrelcina, tendo em 

vista a necessidade de ter a entidade legalizada. 

Desde o início, em 2004, assumimos todos os trabalhos nela necessários para seu 

funcionamento e manter este local mais bonito. Dentre os trabalhos que realizamos na Ermida 

são: a limpeza de pátios, aquisição de materiais para sua manutenção, equipamentos, móveis, 

pinturas, controle do pessoal que realiza abertura da Ermida diariamente e da limpeza interna 

da mesma, organização de eventos, casamentos, festas, Missas, manter a contabilização de 

todas as receitas e despesas, controle financeiros e fiscal da Associação, bem como atender 

todas as ligações telefônicas de pessoas que querem saber sobre o horário de funcionamento 

da Ermida e das condições de trafego da estrada. 

Na maioria dos finais de semana, estamos presentes na Ermida, para recepcionar os 

devotos e turistas, e explicando a história da Ermida, e ao mesmo tempo oferecendo produtos 

de São Pio. 

Para podermos manter o complexo da Ermida, contamos com recursos da venda de 

produtos de São Pio, doações, aluguel da Casa do peregrino e festa. 

 

 

 

Faxinal do Soturno, 07 de Agosto de 2022. 

 


