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ATA DA REUNIÃO SOLENE DO DIA 09 DE DEÍEAABRO
051/19 / I

Ao nono dia do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às dezoito horas e 

quinze minutos ocorreu a quinquagésima primeira 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 

prêmio zumbi dos palmares, visando homenagear pessoas que dedicam-se à 

luta contra a discriminação racial e demais intolerâncias contra as minorias. A 

homenagem foi instituída pela lei municipal 7.481 de 2012 para aquelas 

pessoas, que, de alguma forma, lutem na defesa dos direitos humanos, da 

cidadania e das garantias individuais; no combate à discriminação e ao 

preconceito racial; na defesa da vida e da dignidade humana e na defesa 

da transformação e evolução das relações de trabalho e sociais, levando em 

consideração as pessoas negras. Neste momento passamos a condução dos 

trabalhos desta sessão solene ao presidente da Câmara Municipal, Vereador 

Daniel Weber. Honra-nos destacar a Homenageada desta noite, solicitamos 

que tome seu lugar no plenário a professora: Adimilsa Aparecida Maria. 

Presidente: Sob a proteção de deus, declaro aberto os trabalhos da presente 

sessão solene, que visa realizar a entrega do Prêmio Zumbi dos Palmares. 

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 do currículo da homenageada, 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. Os líderes de bancada fizeram uso da tribuna. A Homenageada 

Admilsa Aparecida Maria usou a tribuna para agradecimentos. Presidente 

Daniel Weber usou a tribuna. Dando continuidade à presente sessão solene, 

que teve por objetivo proceder a entrega do Prêmio Zumbi dos Palmares, o 

Poder Legislativo registra nos anais desta casa o agradecimento pelo
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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. Solicito a todos que em pé entoemos o hino 

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

encerrada a preservfe reunião solene. Convidamos a todos para que 

permaneçam em nossp recinto para acompanhar a sessão plenária ordinária 

que começgra em^dfgurTíjs minutos.

Vereador Daniel Weber 
Presidente

adora Janete R 
Secretária
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