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Ao vigésimo nono dia do mês de outubro de dois mil e dezenove, às dezoito 

horas e quinze minutos ocorreu a quadragésima terceira sessão do ano de dois 

mil e dezenove da Câmara Municipal de Carazínho. Mestre cerimônias: 

Senhoras e senhores, autoridades e convidados especiais das homenageadas, 

é com prazer que neste momento estamos iniciando a sessão solene de entrega 

do título de “Professor Emérito - Comenda Leonel de Moura Brizola". Esta é uma 

justa homenagem pelo dia do professor e foi instituída através do decreto 

legislativo 003/2011 e alterada pelos decretos 004/2011 e 009/2011. Convidamos 

para integrar a mesa, o Excelentíssimo Senhor Daniel Weber e demais 

autoridades. Convidamos os vereadores para ocuparem seus lugares. Registra- 

se a presença de autoridades que não compõe a mesa. Honra-nos destacar 

os homenageados desta noite, solicitamos que tomem seus lugares no plenário 

os seguintes professores: Indicado para a homenagem representando os 

professores inativos: Adejarme Reinehr Pereira; Indicadas para a homenagem 

representando professores das escolas municipais: as professoras Priscila Elena 

Zart da Silva e Mara Cristiana Castanho dos Santos; Indicadas para a 

homenagem representando professores das escolas estaduais: Bárbara Eveli 

das Chagas e Gilda Betiatto dos Santos; Indicadas para a homenagem 

representando professores das escolas particulares: Adrivani Aparecida de 

Quadros - do Colégio La Salle e Carina Rambo do Colégio Notre Dame 

Aparecida. 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 os professores das redes municipal, estadual e particular, 

e professores aposentados através do decreto legislativo 003/2011. Senhoras e 

senhores, autoridades e demais convidados aqui presentes. Boa noite! 

Convidamos a todos para se colocarem em pé, para entoarmos o Hino 

nacional. Presidente: Passamos agora às homenagens. Solicito à mestre de 

cerimonial que proceda a leitura dos currículos dos homenageados, e logo
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após o termino da leitura solicito aos vereadores para que procedam a entrega 

da homenagem. Mestre de cerimônia: Leitura dos Currículos. Entrega das 

placas pelos vereadores. Presidente: Neste momento, concedo a palavra aos 

líderes de bancada: Tenente Costa, Fábio Zanetti, Gian Pedroso, Mareio 

Hoppen, Alaor Tomaz e Ivomar de Andrade, o Presidente Daniel Weber usou a 

tribuna e por fim o Prefeito Senhor Milton Schmitz fez o uso da palavra. 

Presidente: Dando continuidade à presente sessão solene, que teve por objetivo 

homenagear os professores das três esferas de educação do município, o poder 

legislativo registra nos anais desta casa o agradecimento pelo 

comparecimento dos homenageados, autoridades, convidados, familiares e 

representantes das mais diversas entidades de nossa comunidade, aos veículos 

de comunicação da imprensa, pela importante parYidpaçõo e cobertura deste 

solene evento ao promover a sessão solene de entrega da honraria alusiva ao 

dia do professor, o poder legislativo nada mais faz do que reconhecer, 

publicamente, o valor destes profissionais tão importantes para todos os 

munícipes. Solicito a todos que em pé entoemos o hino rio-grandense. Nada 

mais havendo a tratar, sob a proteção de deus, declaro encerrada a presente 

reunião solene. Convidamos a todos para que permaneçam em nosso recinto 

para acompanhar a sessão plenária ordinária que começara em alguns 

minutos.

Ç \ Secretária
>r Daniel Weber 
residente

2
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br

