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Ao segundo dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às vinte horas e Inta
minutos, ocorreu a décima quarta sessão do ano de dois mil e dezoi o da
Câmara Municipal de Carazinho. Senhoras e Senhores, autoridaâes,
integrantes do Programa Juventude Legislativa e convidados, boa noite. É
com prazer que neste momento estamos iniciando a Sessão Solene de
diplomação dos vereadores do Programa Juventude Legislativa, conforme Lei
Municipal 8.227. O Programa Juventude Legislativa tem como intuito despertar
no jovem a consciência da cidadania aliada à responsabilidade com o seu
meio social e sua comunidade, assim como a integração com o Poder
Legislativo para despertar a ética, a cidadania e valores para uma sociedade
solidária e comprometida. Por esse motivo, pensou-se em criar junto à
comunidade espaços para o crescimento dos anseios dos jovens em direção
à conquista da cidadania, num processo de contínua aprendizagem. A partir
desse programa, pretende-se oportunizar aos jovens momentos para se discutir
e refletir acerca dos problemas do município que mais afetam a população,
possibilitando situações em que os alunos, representando as figuras dos
vereadores, apresentem sugestões para solucionar importantes questões do
município e sensibilizará a comunidade escolar para participarem deste
movimento. Convidamos para compor a mesa o Senhor Lucas Gabriel Lopes,
Secretário Municipal de Educação e Cultura. Registramos a presença das
seguintes autoridades: Denison Secretário do Desenvolvimento, Estevão De
Loreno Secretário de Obras e LoriBolesinaSecretário da Administração. Neste
momento convidamos a todos para se colocarem em pé, para entoarmos o
Hino Nacional. Presidente: Sob a proteção de Deus, declaro abertos os
trabalhos da presente Sessão Solene de diplomação dos vereadores do
Programa Juventude Legislativa. Senhoras e Senhores, autoridades e demais
convidados aqui presentes, Boa Noite! Solicitamos ao vereador GILSON
HAUBERTpara que proceda à leitura de um trecho da Bíblia e solicitamos a
todos que se posicionem em pé para ouvirmos a palavra de Deus. Dando
prosseguimento à SessãoSolene, passamos agora a diplomação. Solicito a
cerimonialista Camila Rosado para que faça a leitura dos nomes dos
vereadores do Programa Juventude Legislativa. CAMILA - Nesse momento
chamaremos em ordem alfabética os vereadores do Programa Juventude
Legislativa, para receberem do presidente o diploma: Ana Carolina Lucas da
Silva, Anna Luiza de Lima Gay, Arthur Francisco Won Muhlen, Eduarda Avila
Ferreira, Gabriélli de Lima Penz, Jenifer Vitória de Souza, Kauana Kássia
Camargo, Kevin Zirbes, Letícia da Rosa de Oliveira, Luana Rita Paranhos
Gehlen, Pamela Andressa Pressila de Quadros, Pedro Gabriel Cadore e
Yohanna Fernanda dos Santos Cavol. O Presidente Marcio Hoppen, a Aluna
Ana Carolina Lucas da Silvae o Secretário LucasGabriel Lopes fizeram uso da
palavra. Dando continuidade à presente SessãoSolene, que teve por objetivo
a diplomação dos vereadores do Programa Juventude Legislativa, o Poder
Legislativo registra o agradecimento pelo comparecimento dos agora
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vereadores diplomados, autoridades, convidados, familiares e representantes
das mais diversas entidades de nossa comunidade, aos veículos de
comunicação pela importante participação e cobertura deste evento solene.
Solicito a todos que se fiquem em pé para entoarmos o hino Rio-Grandense.
Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a
presente Reunião Solene. Convocamos os Srs.Vere s para a Sessão
Ordinária a real' ar-se ia 09 de abril, às 18horase 4 inutos.
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