
 
Projeto De Decreto Legislativo 18/2019 

 

 

 Concede Título de Cidadão Honorário 
ao senhor Maicon Konig Witt  

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
DE GRAVATAÍ. 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo o seguinte: 

DECRETO LEGISLATIVO 

Art. 1º A Câmara Municipal de Gravataí concede Título de Cidadão 
Honorário ao senhor Maicon Konig Witt. 

Art. 2º A homenagem tem por objetivo reconhecer publicamente a 
pessoa do senhor Maicon Konig Witt, natural de Gravataí, como Cidadão 
Honorário. 

Art.3º Será expedido diploma em solenidade pública, a realizar-se 
no dia 23 de julho de 2019, às 19h30min, no Plenário da Câmara Municipal. 

Art.4º As despesas decorrentes deste Decreto, correrão por conta 
de verba orçamentaria desta Casa Legislativa.  

Art.5º Este Decreto entra em vigor na data da sua promulgação. 

 

CÂMARA MUNICIPAL, em Gravataí, 14 de junho de 2019. 

 

Vereador Jô da Farmácia 
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JUSTIFICATIVA 

O vereador Jô da Farmácia, integrante da Bancada do PTB, com 

assento nesta Casa Legislativa, vem apresentar para deliberação plenária o 

presente Projeto de Decreto que concede Título de Cidadão Honorário ao senhor 

Maicon Konig Witt. 

O homenageado desde sua juventude atua no ramo da revenda de 

veículos nesta Cidade, a Witt Veículos foi fundada em 1998, seu comercio há 21 

anos se mantem como base na honestidade e a lisura com seus cientes, seu 

empreendimento contribui a mais de duas décadas para o fortalecimento 

econômico deste município. 

O comércio que iniciou a anos atrás de forma sucinta, hoje se 

consolida e tem o reconhecimento dos cidadãos Gravataienses, destaca-se 

atualmente por estar entre as 3 (três) revendas mais lembradas de Gravataí.  

Ressalta-se ainda que sua dedicação não fica restrita aos limites de 

sua profissão, pois a 30 anos contribui para o crescimento de projetos sociais 

desenvolvidos na Cidade, Maicon não mede esforços para ajudar o próximo, 

razão pela qual, reúne motivos para ser agraciado com o Título ora em pauta. 
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