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 Projeto de Lei nº 02/2013. 
 
 Concede o Título de Cidadão Estrelense ao Sr. 

Antônio Cledy Menezes Veloso e dá outras 
providências. 

      
Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão 

Estrelense ao Sr. Antônio Cledy Menezes Veloso. 
      

Art. 2º - A outorga do título referido no artigo 1º 
desta Lei, se dará na Câmara Municipal de Estrela, cuja designação 
da data e solenidade fica a cargo de sua Mesa Diretora. 
 

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

Câmara Municipal de Estrela, 16 de outubro 
de 2013. 

 
 
 
   Andréas Ulrich Hamester     
        Vereador do PP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensagem Justificativa 
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Projeto de Lei nº 02/2013 
 
 

Senhor Presidente 
Senhores Vereadores 
 
É com satisfação que me dirijo à Vossas 

Excelências e apresento o Projeto de Lei em questão, que trata da 
concessão de titulo de Cidadão Estrelense ao Sr. Antônio Cledy 
Menezes Veloso, cuja atuação em nossa cidade em prol das causas 
comunitárias, devem servir de exemplo a todos os estrelenses. 

 
Nascido em 23 de junho de 1950 no Rio de 

Janeiro, Veloso, como é mais conhecido em nossa cidade é filho  
Odir de Castro Veloso e Norma Menezes Veloso  

 
Casado com Roseli Heller Veloso, é pai de 

Antônio Augusto e Evelise e avô de Lívia e Vinicius,  reside em 
Estrela desde março de 1972, tendo iniciado a exercer suas funções 
como servidor público municipal no mês de janeiro de 1973, na 
Prefeitura Municipal de Estrela. 
 
    Acompanhou as administrações de Gabriel 
Aloísio Mallmann, Hélio Musskopf, Leonildo José Mariani, Geraldo 
Manica e Celso Brönstrupf. 

 
Durante esse período exerceu os cargos de 

Oficial de Gabinete, Oficial Administrativo e Coordenador e Guia de 
Turismo. 

 
Atualmente, após aposentar-se em 1º de julho 

de 2012, segue como coordenador e guia de turismo no governo do 
Prefeito Carlos Rafael Mallmann. 

 
Nessa função tem se destacado, como um dos 

maiores incentivadores do turismo em nossa cidade, acompanhando 
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grupos de turistas e promovendo nossa cidade de Estrela, em 
âmbito estadual, nacional e internacional, por ser um profundo 
conhecedor dessa área profissional. 

 
Além disso, é uma pessoa querida por toda 

comunidade pela sua maneira respeitosa de tratar as pessoas, 
independentemente da classe social e o constante envolvimento com 
as causas comunitárias.  

 
Assim, nada mais justo do que comunidade de 

Estrela prestar essa homenagem ao  Sr. Antônio Cledy Menezes 
Velorso  outorgando-lhe o Título de Cidadão Estrelesense, por tudo 
que já foi dito de sua pessoa. 

 
Contando com a costumeira atenção dos 

Nobres Colegas, confiamos na aprovação da matéria. 
 
Saudações 

 
 
 
Andreas Ulrich Hamester 
Vereador do PP 

 


