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cAMAu MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARA1INRO

r ide lJ décimo oitavo dia do mês de novembro de dois mil e treze, a Câmara Municipal de
Carazinho presta homenagem em conformidade com a lei 7.481/2012 a qual concede
o Prêmio Zumbi dos Palmares. A cerimônia ficou a cargo de Dilamar que fez as
devidas apresentaçôes e convidou para compor a mesa de autoridades o Senhor
vereador Eduardo Assis, Presidente da Câmara, o Senhor Vereador Rudi Brombilla,
Secretário da Câmara Municipal. Tendo em vista a comemoraçâo da semana da
consciência negra o vereador Alaor Galdino Tomaz, prestara uma homenagem
especial à senhora Laurentina Martins da Silva, que é ,representada neste ato pelos
seus filhos Elenir Martins da Silva' e Claudemir da Silva .. Com honra e prestígio nos
cabe destacar e convidar para ocupar seus devidos lugares, os homenageados desta
noite, a fim de serem agraciados pela casa do povo O presidente solicitou aos
vereadores Erlei Vieira e Marcio Hoppen a conduzir os homenageados aos seus
lugares no Plenário. Representante do Senhor Valdir Leonardo Rodrigues e também
Simone Ramos, representando o Jornal Correio do Povo de Carazinho. Depois de
feitas as apresentações dos homenageados, Dilamar passa a palavra ao Presidente
da Câmara de Vereadores, Vereador Eduardo Assis que assim conduz os trabalhos de
praxe O vereador Alaor Tomaz fez a leitura do trecho da biblia e todos se
posicionaram em pé. O presidente solicitou que o secretário Rudi procedesse a leitura
da convocaçâo da presente sessão solene e após o presidente convidou a todos para
entoar o Hino Nacional Brasileiro. No prosseguimento da solenidade, o Senhor
Dilamar Alves convidou os filhos da senhora Laurentina Martins da Silva para que
venham até a frente recebeu a placa em homenagem a semana da Consciência
Negra. Dando continuidade a sessão solene passamos agora as homenagens. O
presidente solicitou que o secretário procedesse a leitura da lei 7.481/2012. O senhor
Dilamar procedeu a leitura do curriculo do homenageado Senhor Valdir Leonardo
Rodrigues - Jamaica. Recebeu o prêmio a esposa Tainá Cuba e a filha Bruna
Dandara tendo em vista que o homenageado esta em viajem. O vereador Alaor
Galdino Tomaz fez a entrega do titulo as representantes do homenageado. O
presidente passou os trabalhos ao vice-presidente Estevão de Loreno. Os vereadores
Eduardo Assis e Erlei Vieira procederam a entrega do titulo ao Correio do Povo que
recebe o premio Zumbi dos Palmares como pessoa juridica. O presidente retomou os
trabalhos. Concluída a entrega dos títulos, o presidente concedeu a palavra ao
vereador Alaor Galdino Tomaz autor do requerimento da sessão solene, para realizar
a sua manifestação na tribuna em nome de todos os vereadores. O presidente
concedeu a palavra a Senhora Tainá Cuba, representando o homenageado Jamaica e
falará em nome dos homenageados. Finalizando a solenidade de entrega de
honrarias, o Senhor Presidente Eduardo Assis, convida os demais convidados a se
colocarem em pé para entoarem o hino 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 25/11/13 às 18h45 minutos, tenham todos uma boa noite.
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Presidente em exercício
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Secretário
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