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Ao segundo dia do mês de dezembro de dois mil ^dezenove, às dezoito horas 

e quinze minutos ocorreu a quadragésima nona sessão do ano de dois mil e 

dezenove da Câmara Municipal de Carazinho. Mestre cerimônias: Senhoras e 

senhores, autoridades e convidados especiais dos homenageados, é com 

prazer que neste momento estamos iniciando a sessão solene de entrega do 

título de diretor do ano em destaque em carazinho. A homenagem foi 

instituída pelo decreto legislativo 011/2019 e é destinada a diretores em 

exercício nas redes municipal, estadual e particular de ensino, da educação 

infantil, ensino fundamental, educação especial e ensino médio. O objetivo é 

estimular e valorizar o trabalho dos diretores, identificando experiências bem- 

sucedidas que contribuem para o aprimoramento da educação no município. 

Dois nomes foram escolhidos e estão hoje aqui para receber a premiação. 

Neste momento convidamos para integrar a mesa, o Excelentíssimo Senhor 

Daniel Weber, presidente da câmara municipal. Convidamos ainda a 

ocuparem os seus lugares os vereadores. Honra-nos destacar os 

homenageados desta noite, solicitamos que tomem seus lugares no plenário 

os seguintes diretores: Senhora Débora Elis Estery e Senhor Marcelo Fernando 

Kolling. 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 diretores das redes municipal, estadual 

e particular. 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 cerimônia que proceda a leitura dos currículos dos 

homenageados, e logo após o termino da leitura solicito aos vereadores para 

que procedam a entrega da homenagem. Mestre de Cerimônia: 
Procederemos neste momento à leitura dos currículos. Lembramos que as fotok 

dos homenageados com seus familiares e amigos, somente poderão ser\
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realizadas após o encerramento desta cerimônia. Os líderes de bancada 

fizeram uso da tribuna. O Homenageado Marcelo Fernando Kolling 

tribuna para agradecimentos. Presidente Daniel Weber usou a tribuna. Dando 

continuidade à presente sessão solene, que teve por objetivo homenagear os 

diretores do ano em destaque em carazinho, 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 participação e cobertura deste solene evento. 

Ao promover a sessão solene de entrega da honraria alusiva ao dia do diretor 

escolar comemorado no mês de novembro, 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-

usou a

grandense. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de deus, declaro 

encerrada a prpSente reunião solene. Convidamos a todos para que

m\o para acompanhar a sessão xSlenária ordinária 
u^i^mim/tos. / fi

permaneçam/ém nosso n

que começara em

Vereador íe, eber Vereador Mareio Hoppen 
^ SecretárioPresidente
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