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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2016

Presidente

Presidente

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE TÍTULO DE
“CIDADÃO EMÉRITO SANTARRITENSE”

Art. 1º - Fica concedido o título de “CIDADÃO EMÉRITO
SANTARRITENSE”, ao Senhor “ANTONIO CARNIATO FILHO”, pelos
relevantes e inestimáveis serviços prestados a comunidade e ao
município, principalmente na área da literatura.
Art.2º - A outorga do presente título será feita em
Sessão Solene, em data a ser aprazada pelo Excelentíssimo Senhor
Presidente desta Casa de Leis e o homenageado.
Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Câmara Municipal da Estância de Santa Rita do Passa
Quatro, 06 de Junho de 2016.
__________________________________
Ver. NORMA JAMUS VILLELA

JUSTIFICATIVA

ANTONIO CARNIATO FILHO, nasceu em 26 de maio de 1932 nesta cidade
de Santa Rita do Passa Quatro, filho de Antonio Carniato e Emma Tosetti
Carniato, casou-se com Nereide Persin Carniato, de cujo matrimônio
nasceu quatro filhos: Mozart Alberto, Tânia Maria, Antônio Fernando e
Marinela Adriana. Autor de várias obras literárias, entre elas, destacamos
os livros: "ONDULAÇÕES", “FLOR DO TEMPO", "PINGOS DE MINHA TERRA"
“LABOR ,POESIA E AMOR”, “CIDADE POEMA”, epopeia - contos, poemas,
crônicas. Ocupante da Cadeira n.3 da Academia Santarritense de Letras,
onde foi Presidente no periodo1997/2000, eleito novamente Presidente
para o quadriênio 2014 a 2018. Criador da Antologia "SANTA RITA DO
PASSA QUATRO-CORAÇÂO E ALMA" obra esta que reúne os vinte e cinco
acadêmicos do sodalício. É o autor da letra da música “Canção do
Jequitibá” em homenagem ao majestoso Jequitibá Rosa, existente no
Parque Estadual Vassununga, neste município. Foi executivo da Cia Nestlé
por 25 anos, curso superior em economia e colaborador em diversos
jornais dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Detentor do Diploma de
Honra ao Mérito "MARIO MATTOSO pela lei municipal n.008/91 e do
Troféu "TICO-TICO DE OURO", honrarias recebidas pelos relevantes
serviços prestados a cultura e as letras de sua terra natal. Diploma de
Honra ao Mérito concedido pelo Rotary Club de Santa Rita do Passa
Quatro, pelos relevantes serviços prestados a educação e a cultura da
cidade. Certificado de "O GRANDE PENSADOR" outorgado pelo Site
paralerepensar.com.br por suas brilhantes contribuições ao Site.
Idealizador da PRAÇA DA PADROEIRA, com recursos de vendas de seu
livro, colocou a imagem de SANTA RITA DE CÁSSIA, Padroeira de sua terra
natal, em frente ao Portal de Entrada da cidade, ornamentando e
distribuindo bênçãos a todos os visitantes.
Sala das Seções “Prof. José Gonso”, 06 de Junho de 2016.
__________________________________
VER. NORMA JAMUS VILLELA

