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REQUER-SE a Mesa, ouvido o Plengrio e na forma regimental, o envio de expediente ao
jornalista GLEIDSON CARLOS GREINERT , renomado comunicador da cidade de Carambei.
a presente Mogao de Aplauso, conforme segue:

A Cimara Municipal de Carambei, por meir de seus Vereadores, vem a pOblico aplaudir o
jornalista GLEIDSON CARLOS GREINERT , por todd o seu curriculo como profisslonal da
comunicagao, bem como toda a sua dedicagao coma um dos pioneiros do jornalismo em
nossa cidade. A seguir podemos observar o hist6rico do jornalista em nossa cidade:

O Sr. GLEIDSON CARLOS GREINERT , trinta e tr6s antes de idade, radialista. jornalista,
bacharel em ComunicaQao Social pda Faculdade Santa Am61ia-Secal(2014) de Ponte
Grossa. E filho do Sr. Carlos Greinert e a Sra. Eloina Alves, ja atuou coma Assessor
Parlamentar da Cimara Municipal de Carambei nos anos de 201 0 e 201 1 . Atualmente exerce
a fungal de editor e diretor do Jornal Correio Carambeiense, a16m de prestar o trabalho de
assessoria, consultoria de comunicagao e marketing politico em campanhas eleitorais.

Ante o exposto, ouvido o Plenirio e atendidas is formalidades regimentais, requeremos que
fique constando na ata desta Sessio Legislativa, Mogao de Aplausos ao Sr. GLEiDSON
CARLOS GREINERT, enviando-the c6pia, com nossos cumprimentos.

Sala das Sess6es, 1 8 de novembro de 2020
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Ei com grande alegria que o Vereador Proponente
ao senhor: GLEIDSON CARLOS GREINERT.

vem prestar Mogao de Aplausos

Por todo o exposto, faz-se jusco e merecido o presente reconhecimento, atrav6s do
qual manifestamos nio apenas nossas congratula96es ao professional do jornalismo,
mas tamb6m o nosso sincero agradecimento pecos relevantes servigos prestados a
nossa comunidade, deste modo, apresentamos e pedimos aos nossos panes a
aprovagao desta presente Mogao de Aplausos.

Apoiadores

JO.AO ESM/(zl PENTEADO
Ver#ador

DIEGO DE JESUS DA SILVA
Vereador
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Vereador

PAULO SERGIO VALENGA
Vereador
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