
-~.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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Câmara~lde
Carazinho

APROVADO POR UNANIMIDADE
Na reunião de

ATA DA REUNIÃO SOLENE DO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013 Z 1 OUT. 2013
00612013 ~

/7 eSIC1ente

Ao décimo quarto dia do mês de outubro de dois mil e treze, dezenove hoFá"Se trinta
minutos, ocorreu a Sessão Solene comemorativa ao dia do professor, na Cãmara
Municipal de Carazinho. A cerimônia ficou a cargo de Dilamar que fez as devidas
apresentaçôes e convidou para compor a mesa de autoridades o Senhor vereador
Olto A. Gerhardt Neto, Presidente da Cãmara, O Prefeito Municipal Excelentissimo Sr.
Renato Suss, Senhora Eloiza Maria Da Rocha Dreyer Secretária Municipal de
Educação e Cultura, o Senhor Vereador Rudi Brombilla, Secretário da Cãmara
Municipal, convidamos também o.~Senhort:ls yeread_o.Leli.,RW~.9.çlJparemseus lugares,
Sr. vereador Alaor Galdino TOIT\~,Z",~r. Vereador Anselnio Britzke, o Sr. Vereador
Daniel Weber, Sr. Vereador Eduardo Assis. Sr Vereador Estevão de Loreno, Sr.
Vereador Fernando Santana de Moraes, Sr. Vereador Gian Pedroso, Sr. Vereador
Márcio Luiz Hoppen, Sr. Vereador Orion Albuquerque, Sr. Vereador Paulino de Moura
e Sr. Vereador Erlei Vieira. Com honra e prestigio nos cabe destacar e convidar para
ocupar seús devidos, lugares, os"prCiiessores horiienOagé'á8ps'desta noite, afim "de
serem' agr'àciados pela' casa do 'povoséiihor Martin jô~KWeber representando' os
. _, ,', ....,'~'_ _.~_,,_'..' ..... rlr:- :' :I''''~~' , ,~..
professores inativos. Professoras Marilene Maria Schneider dos Santos e Ana Paulá
GoCtinhô'Júry represeritando os 'p'rCiiessores das és6'dlà{'particulares:professo

ras
. ,,," ... , '.' .... ,.. .. ,'n'\'''I......... "

Délcia Martins e Ivena Schaeffer representando 'os' p(ç,fessores das escolas
municipais. Professoras Hilda lambiasi e benise Reg;na',~sório Corrêa representando
os professores das escolas estaduaís. Depois dé"lêlt~s as apresentações dos
homenageados, Dilamar passa á palavra ao Presideiité:)';!i"Cãmara de Vereadores,
Vereador Olto A. Gerhardt Neto que assim conduz os (rati'alhos de praxe. Vereador
Estevão de Loreno fez a leitura do trecho da biblia e toacis se posicionaram em pé e
após o presidente convidou a todos para entoar o HiJ)ó,Nacional Brasileiro. Dando
continuidade a sessão solene passamos agora aos homenageados. O presidente
solicitou que o secretário Rudi procedesse a leitura dos :de-c:retos00411 e 009.11 os
quais criam a Homenagem profe'ssor Emérito Comendii,Lêô'Ael de Moura Brizola. No
prosseguimento da solenidade, o.Senhor Dilamar Alves' .f~z.a leitura do curriculo do,,' '.,'.':'~.' ,.

homenageado Professor Martin José Weber que recebeu; a entrega do titulo das mãos~ . '. - .
dos vereadores Alaor Tomaz e Gian Pedroso. O senhor.Dilamar procedeu a leitura do
currículo da homenageada Professora Marilene Marià.~chneider dos Santos que
recebeu a entrega do titulo das mãos dos vereadorê:;;:Pâ.ulino de Moura e Marcio
Hoppen. O Senhor Dilamar realizou a leitura do curriculo da. homenageada Professora
Ana Paula Godinho Jury que recebeu a entrega do titulo das mãos dos vereadores
Eduardo Assis e Rudinei Brombilla. O Senhor Dilamar fez a leitura do currículo da
homenageada Professora Délcia Martins que recebeu a entrega do titulo das mãos
dos vereadores Orion Albuquerque e Erlei Vieira O Senhor Dilamar procedeu a leítura
do curriculo da homenageada Professora Ivena Schaeffer que recebeu a entrega do
titulo das mãos do vereador Olto Gerhardt e do Prefeito Renato Suss. O Senhor
Dilamar realizou a leitura do curriculo da homenageadâProféssora Hilda lambiasi que
recebeu a entrega do titulo das mãos dos vereadores Anselmo Britzke e Daniel Weber.
O Senhor Dilamar procedeu a leitura do curriculo da homenageada Professora Denise
Regina Osório Corrêa que recebeu a entrega do titulo dos vereadores Fernando IJ~. Ú
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Sant'Anna de Moraes e Estevão de Loreno. Concluída a entrega dos titulos o
presidente concedeu a palavra ao vereador Alaor Galdino Tomaz autor dos
requerimentos da sessão solene para realizar a sua manifestação na tribuna. Após o
vereador Gian Pedroso autor dos requerimentos junto com o vereador Alaor Tomaz
também se pronunciou na tribuna. Dando continuidade o presidente concedeu a
palavra ao vereador Orion Albuquerque que falou em nome da bancada do PSDB.
Representando a bancada do Partido Solidariedade o Vereador Paulino de Moura, fez
o uso da palavra na tribuna O vereador Eduardo Assis também se pronunciou na
tribuna em nome da bancada do PSD, após o vereador Mareio Hoppen fez o seu
pronunciamento em nome da bancada do PMDB e em seguida o vereador Fernando
Sant'Anna de Moraes também se pronunciou na tribuna em nome da bancada do PP.
Por fim, o Senhor Prefeito Municipal Renato Suss fez o uso da palavra e encerrou os
pronunciamentos do ato solene de homenagens as personalidades agraciadas de
nossO municipio. Fazendo o' uso da palavrà' a" - Senhora Délcia Martins
representando os demais agraciados desta noite. Finalizando a solenidade de entrega
de honrarias, o Senhor Presidente Oito A. Gerhardt Neto, convida os demais
convidados a se colocarem em pé para entoarem o hiríci riograndense. Nada mais,
havendo a tratar, sob a proteção de Deus o presidente declarou encerrada a presente
sessão solene, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária
a ser realizada no dia 21/10/13 ás 18h45 minutos, tenham todos uma boa noite.
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