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Ao vigésimo dia do mês de novembro de dois mil e dezessete, às vinte horas,
ocorreu a qüinquagésima terceira sessão do ano de dois mil e dezessete da
Cãmara Municipal de Carazinho, reunião solene para entrega do Prêmio
Zumbi dos Palmares. O Presidente passa a chamar os Vereadores para
ocuparem seus lugares, após convida para que todos em pé entoem o Hino
Nacional. Solicita ao Vereador ALAOR, para que proceda a leitura de um
trecho da Bíblia e que todos se posicionem em pé. O Presidente Solicita ao
Secretário que proceda à leitura da LEIN° 7.481. de I ) de JANEIROde 2012
que concede o •• PRÊMIOZUMBI DOS PALMARES",O Presidente Solicita ao
Secretario, que proceda a leitura do currículo do homenageado, Sr. JÚLIO
TADEU FLORESROCHA. Após o Presidente solicitou aos Vereadores Erlei e
Janete para que fizessem a entrega do prêmio ao homenageado.
O
Presidente Solicita ao Secretario, que proceda a leitura do histórico da
empresa homenageada, 37° NÚCLEOCPERS.Após o Presidente solicitou aos
Vereadores Mareio e Lucas para que fizessem a entrega do prêmio ao
homenageado.
O Presidente passa a palavra aos líderes de bancada para
que prestem a sua homenagem. Nada mais havendo a tratar, sob proteção
de Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando os
senhores vereadores para a próxima sessãoordinária a se realizar no dia 27 de
novembro de dois mil e às dezoito horas e quarenta e cinco minutos.
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