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  O vereador ALZIRO FERREIRA, que esta 

subscreve, no uso de suas atribuições legal, apresenta, para que seja 

encaminhada, a seguinte Moção de Aplausos: 
 
  Ao senhor LORINO FELTRIN, por sua trajetória  

brilhante no município de Meridiano, juntando, para que esta propositura 

mereça aprovação desta Casa de Leis, a seguinte   
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    O senhor LORINO FELTRIN, nasceu em 15 de 

julho de 1937, natural da cidade de Mirassolândia. 

 

    No ano de 1957, então na flor da idade, aos 20 anos, 

decidiu sair da cidade natal e elegeu o nosso querido município de Meridiano 

para aqui, definitivamente morar, iniciando atividades no ramo comercial 

(Bar/Sorveteria). 

 

    Lançou-se candidato a vereador no ano de 1963, 

elegendo-se a 1º suplente e na data de 30 de maio de 1965, Lorino casou-se 

com Aparecida Nadir Paro começando a formar sua família. 

 

    Em 1966, senhor Lorino mudou seus negócios para 

o ramo de Secos e Molhados, trabalhando até 1988 e no mesmo ano, abriu 

uma cerealista de grãos, iniciando assim, outra atividade, de agricultor.  

 



    No ano de 1992, Lorino Feltrin encerra a atividade 

de comerciante e passou a trabalhar como agricultor e realizando transportes 

de cereais.   

 

    Por seu trabalho sério e reconhecido acreditamos 

que o senhor LORINO FELTRIN contribuiu demasiadamente para o 

crescimento e desenvolvimento de nosso querido município de "Meridiano".  

 

    Hoje, com 79 anos de idade, senhor Lorino tem 5 

filhos casados, 7 netos e uma vida tranqüila e equilibrada, rendendo-lhe 

momentos de prazer e lazer, fazendo o que mais gosta na vida, que é pescar.  

 

    Por seu trabalho firme e consistente que realizou na 

municipalidade, dando exemplos de vida digna, merecendo nossos aplausos, 

pelo que, submetemos esta proposição aos Nobres Pares, solicitando total 

apoio para sua aprovação. 
         

    Sala das Sessões Laércio Ribeiro de Novaes, 

                                         Em 02 de maio de 2016. 
 

 

 

-ALZIRO FERREIRA- 
Vereador  

 

 


