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Ao décimo nono dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, às

horas e trinta minutos, ocorreu a quadragésima nona sessãodo ano

e dezoito da Cãmara Municipal de Carazinho. Senhoras e Senhores,

autoridades e convidados especiais, Boa Noite! Estamos hoje reunidos em

reconhecimento pela luta contra a discriminação racial, em comemoração

ao dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro. A

sessãosolene desta noite faz parte da programação alusiva ao "Prêmio Zumbi

dos Palmares". Convidamos para ocuparem os seus lugares os vereadores:

Senhor Vereador Anselmo Britzke; Senhor Vereador Alaor Tomaz; Senhor

Vereador Fábio Zanetti; Senhor Vereador Gilson Haubert; Senhor Vereador

Ivomar de Andrade; Senhor Vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo;

Senhor Vereador Márcio Rosemberg; Senhor Vereador Rafael Sant'anna e

SenhorVereador Tenente Costa; Honra-nosdestacar os homenageados desta

noite Sr.LuisFernando Martins dos Santos, o Tip, Homenageado "Prêmio Zumbi

dos Palmares" de 2018. Neste momento convidamos a todos para se

colocarem em pé, para ouvirmos o Hino Nacional; (RODA HINO). Passamos

agora a condução dos trabalhos desta Sessão Solene ao presidente da

Cãmara Municipal de Vereadores, vereador Márcio Hoppen. PRESIDENTE:Sob

a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente SessãoSolene,

Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente Sessão

Solene, a qual vem homenagear pessoas que se destacam em

reconhecimento pela luta contra a discriminação racial, recebendo a

honraria do "Prêmio Zumbi dos Palmares", por intermédio da Lei Municipal n°

7481. de Janeiro de 2012. Senhoras e Senhores, autoridades e demais

convidados aqui presentes, Boa Noite! Dando prosseguimento à Sessão

Solene, passamos agora às homenagens: Solicito ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Lei Municipal n° 7481/2010,o qual criou a Homenagem

"Prêmio Zumbi dos Palmares". Solicito a cerimonialista, Sra. Cássia Lopes

Sebben, que proceda a leitura do currículo do homenageado, Sr. Luis
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Fernando Martins dos Santos, o TIP.Convido o Presidente da Câmara de

Vereadores, Márcio Hoppen para que procedam a entrega do Prêmio ao

homenageado. Convido os demais vereadores para que se dirijam à frente

para a foto oficial. Concluída a entrega do "Prêmio Zumbi dos Palmares" 2018,

neste momento, temos a grata satisfação de conceder a palavra ao Ver.

Alaor Tomaz, que falará em nome da Bancada do PDT.Coma palavra o Ver.

Ivomar de Andrade, que falará em nome da Bancada do Bancada do PTB.

Com a palavra o Ver. Tenente Costa, que falará em nome da Bancada do PP.

Com a palavra o Ver. Gilson Haubert, que falará em nome da Bancada do

MDB.Com a palavra a Ver. Janete Ross,Bancada do PSB.Com a palavra o

Ver. João Pedro Albuquerque de Azevedo, que falara em nome da Bancada

do PSDB.Convidamos o homenageado Sr. LuisFernando Martins dos Santos,

para as suas considerações. Neste momento, convidamos o Presidente da

Câmara de Vereadores, Márcio Hoppen, para suas considerações. Ao

promover a Sessão Solene "Prêmio Zumbi dos Palmares", o Poder Legislativo

nada mais faz do que reconhecer, publicamente, o reconhecimento pela luta

contra a discriminação racial, em comemoração ao dia Nacional da

Consciência Negra. Convidamos a todos que se fiquem em pé para

entoarmos o hino Rio-Grandense. (RODAHINORIOGRANDENSE).Em nome do

Poder Legislativo de Carazinho, desejamos agradecer a todas as autoridades

aqui presentes, convidados especiais com as quais compartilhamos esta noite.

O nossoMuito Obrigado. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus

o presidente declarou encerrada a presente sessão,convocando os senhores

vereadores para a próxi sessão ordinária a se realizar no dia 28 de

novembro de dois
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odor Marcia Hoppen

Presidente
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