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Ao décimo segundo dia do mês de março de dois mil e dezoito, às quatorze
horas, ocorreu a nona sessão do ano de dois mil e dezoito da Câmara
Municipal de Carazinho. Senhoras e Senhores, autoridades e convidados
especiais das homenageadas, é com prazer que neste momento estamos
iniciando a SessãoSolene, que, através do Poder do Legislativo de Carazinho,
presta uma justa homenagem ao Dia Internacional da Mulher na
oportunidade em que homenageia duas mulheres com a Honraria Leoni
Lemes da Silva. Senhoras, senhores,jovens aqui presentes. Convidamos para
fazer parte da mesa o ExcelentíssimoSr.MILTONSCHMITZ,Prefeito Municipal de
Carazinho; Honra-nos destacar os homenageados desta tarde, as seguintes
personalidades: IlustríssimaSenhora Anelise Schell Almeida e a Ilustríssima
Senhora Salete Marines Schverts. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os
trabalhos da presente SessãoSolene, a qual vem homenagear, ilustrescidadãs
em comeração ao Dia Internacional da Mulher. Senhoras e Senhores,
autoridades e demais convidados aqui presentes, Boa tarde! Convidamos a
todos para se colocarem em pé, para entoarmos o Hino Nacional. O Vereador
Fernando Costa procedeu à leitura de um trecho da Bíblia. Leitura do currículo
das homenageadas e entrega do título. As homenageadas fizeram uso da
palavra. Os Vereadores fizeram seus pronunciamentos. O Prefeito Milton
Schimitz também prestou sua homenagem. Dando continuidade à presente
SessãoSolene, que teve por objetivo homenagear mulheres que contribuíram
em suas profissões e vida pessoal para a valorização das mulheres
Carazinhenses, o Poder Legislativo registra nos anais desta Casa o
agradecimento pelo comparecimento das homenageadas, convidados,
familiares e representantes das mais diversasentidades de nossa comunidade,
aos veículos de comunicação da imprensa, pela importante participação e
cobertura deste evento solene. Ao promover a SessãoSolene de entrega da
Honraria alusiva ao Dia Internacional da Mulher as ilustres cidadãs
homenageadas, o Poder Legislativo nada mais faz do que reconhecer,
publicamente, os valores de nossagente. Solicito a todos que se fiquem em pé
para entoarmos o Hino Rio-Grandense. Nada mais havendo a tratar, sob
proteção de Deus o presidente declarou encerrada a presente sessão,
convocando os senhores vereadores para a próxima sessãoextraordinária a se
realizar no dia 20 de arço de dois mil e dezoito'
q torze horas.
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