
Ao décimo oitavo dia do mês de março de dois mil e dezenove, às vinte e uma

horas, ocorreu a nona sessão do ano de dois mil e dezenove da Cãmara

Municipal de Carazinho. O Presidente colocou em apreciação a ata 007/19.

Está em discussão a ata, não havendo vereadores que quisessem discutir

colocou em votação. Aprovado por todos. MESTRECERIMÔNIAS: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 a duas

mulheres com a entrega da honraria Leoni Lemes da Silva, conforme lei

municipal n° 8220 de 2017 a ação integra as comemorações do Dia

Internacional da Mulher. Convidamos para integrar a mesa, excelentíssimo

senhor Daniel Weber, Presidente da Câmara Municipal; Senhor Vereador

Tenente Costa, Vice-Presidente da Câmara Municipal; Senhora Vereadora

Janete Roos de Oliveira, secretária da câmara municipal; Convidamos para

fazer parte da mesa a ExcelentíssimaSenhora Andréia Schmitz, Primeira Dama

e Secretária da AssistênciaSocial do nossomunicípio. Convidamos a ocuparem

os seus lugares os vereadores. Ainda registramos a presença das seguintes

autoridades: Lucas Lopes - Secretário de Educação, Moisés - Sindicar, Sandra

Mara - Presidente da OAB e Gilmar Maroso - Diretor da Ulbra. Neste momento

passamos a condução dos trabalhos desta sessão solene ao Presidente da

Câmara Municipal, vereador Daniel Weber. PRESIDENTE:Sob a proteção de

deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão solene, que visa

homenagear ilustres cidadãs carazinhenses em comemoração ao dia

internacional da mulher. Senhorase senhores,autoridades e demais convidados

aqui presentes, Boa Noite! Convidamos a todos para se colocarem em pé, para

entoarmos o hino nacional. Solicitamos a Senhora secretária, Janete Roosde

Oliveira, que proceda a leitura da convocação da presente sessâo solene.

PRESIDENTE:Dando prosseguimento à sessão,passamos agora às homenagens.

Solicito à mestre de cerimonial que proceda a leitura do currículo da
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homenageada Fatima Maria Pereira Barcellos. PRESIDENTE: Solicito aos

vereadores Marcio LuizHoppen e ErleiVieira que procedam a entrega da placa

à sra. Fatima Maria Pereira Barcellos. Solicito à mestre de cerimonial que

proceda a leitura do currículo da homenageada Silvana Xavier da Cruz.

PRESIDENTE:Solicito aos vereadores GilsonAntonio Haubert e Fábio Zanetti, que

proceda a entrega da placa à Sra.Silvana Xavier Da Cruz. Solicito à secretária.

vereadora Janete Roosde Oliveira. para que se pronuncie como representante

das mulheres na cãmara de vereadores. Concedo a palavra aos líderes de

bancada: Gian Pedroso. Marcio Hoppen. Alaor Tomaz e Ivomar de Andrade.

Concedo a palavra à Sra Silvana Xavier Da Cruz para que se pronuncie.

Concedo a palavra à SraFatima Maria Pereira Barcellos para que se pronuncie.

O presidente Daniel Weber fez o seu pronunciamento. Dando continuidade à

presente sessão solene. que teve por objetivo homenagear mulheres que

contribuíram em suasprofissõese 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 nossacomunidade.

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. osvalores de nossagente. Solicito a todos que em pé entoemos

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 sessãoordinária a se realizar no dia 25de março de
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