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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ATA DA REUNIÃO SOLENE DO DIA 09 DE MARÇO DE 2020 
009/20

Ao nono dia do mês de março de dois mil e vinte, às vinte horas ocorreu a nona sessão do ano 

de dois mil e vinte da Câmara Municipal de Carazinho. Mestre de cerimônias: senhoras e 

senhores, autoridades e convidados especiais dos homenageados, boa noite, é com prazer que 

neste momento estamos iniciando a sessão solene, que, através do poder 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. esta ação integra as comemorações do 
dia internacional da mulher. Convidamos para compor a mesa, o Excelentíssimo Senhor Gian 

Pedroso, presidente da câmara municipal; Convidamos para compor a mesa, a Excelentíssima 
Senhora Sandra Bandeira, Secretária de Educação; Convidamos os Senhores Vereadores para 

ocuparem seus lugares, honra-nos destacar os homenageados desta noite, as seguintes 

personalidades: Ilustríssima Senhora Iara Teresa Schwertz e Ilustríssima Senhora Neli Teresinha 

Quevedo Rodrigues. Senhoras e Senhores, Homenageados, Convidados e Autoridades já 

nomeadas. 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. Passamos agora a leitura do currículo e entrega dos títulos aos 

homenageados. Presidente: Neste momento, concedo a palavra aos lideres de bancada: Fábio 

Zanetti, Janete Ross, Alaor Tomaz e Ivomar de Andrade. Presidente: Concedo a palavra a 

Senhora Neli Teresinha Quevedo Rodrigues, para falar em nome das homenageadas. 

Presidente: Solicito ao primeiro vice-presidente, senhor Lucas Gabriel Lopes, para que assuma o 

lugar da Presidência na mesa para que eu use a tribuna. Presidente: Concedo a palavra a 

Senhora Sandra Bandeira Secretária de Educação. Presidente: Dando continuidade à presente 
sessão solene, que teve por objetivo homenagear mulheresque contribuíram para em suas 

profissões e vidas pessoais para valorização das mulheres Carazinhenses. 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. Presidente: Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de 

deus, declaro encerrada a presente reunião solene. Convocamos os Srs. Vereadores para a 

reunião ordinária a realizar-se dia 16 de março de 2020 na sede do Poder Legislativo. Obrigado.
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