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Ao vigésimo terceiro día do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezoito 

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

mil e vinte da Câmara Municipal de Carazinho. MESTRE CERIMÔNIAS: Senhoras 

e Senhores, autoridades e convidados especiais dos homenageados, é com 

prazer que neste momento recebemos a todos vocês. Neste ano, em virtude 

da pandemia do covid 19, as sessões solenes foram suspensas por um período, 

e, por isso, ao retornarmos estamos realizando as homenagens em conjunto. 

Hoje entregaremos o título jovem protagonista e as homenagens aos alunos 

nota dez e alunos destaque inclusivo. Convidamos para ocuparem seus 

lugares: O Excelentíssimo Senhor Gian Pedroso, presidente da câmara 

municipal e demais Vereadores. Honra-nos destacar os homenageados desta 

noite: Arthur Francisco Won Muhlen e Elízandro baccin - que receberão o 

prêmio jovem protagonista; Os alunos nota dez:-Sarah Cristiane Suchla 

Domingos, da Emef Presidente João Goulart; Maria Eduarda Alflen Brum, da 

Emef Cap. Aristides Gabriel Haeffner; Gregori Braatz, da Emef Pedro 

Pasqualotto; Frantchesca Cover Pereira, da 'Emef Rufino Leal; Gabriela 

Schwaab dos Santos - Emef Presidente Getulio Dornelles Vargas; Emerson 

Oliveira da Silva, da Emef Alfredo Scherer e Caroline Bogoni, da Emef Doutor 

Piero Sassi e os alunos destaque inclusivo: Guilherme Metz da Silva, da Emef 

Presidente João Goulart; Micael Hunoff Correia, da Emef Cap. Aristides Gabriel 

Haeffner; Livia Nunes da Silva, da Emef Pedro Pasqualotto; Kevin Colli, da Emef 

Rufino Leal; Julio Cesar Krause Alves, da Emef Presidente Getulio Dornelles 

Vargas; Solange de Quadros, da Emef Alfredo Scherer e luri Gabriel de Souza 

Cardo'so, da Emef Dr. Piero Sassi. Neste momento passamos a condução dos
A

trabalhos desta sessão solene ao Presidente da Câmara Municipal, Vereador 

Gian Pedroso. Presidente: sob a proteção de deus, declaro aberto os trabalhos 

da presente sessão solene, que visa homenagear dois jovens protagonistas e V
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sete alunos nota dez e sete alunos destaque inclusive de nosso município. 

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 com o 

título jovem protagonista, e logo após o termino da leitura solicito 

vereadores para que procedam a entrega da homenagem. Mestre de 

Cerimônia: Leitura dos Currículos e entrega dos certificados. Presidente: Neste 

momento, concedo a palavra aos lideres de bancada: Daniel Weber, Fábio 

Zanetti, Mareio Happen e Alaor Tomaz. Presidente: Convido a Secretária 

Municipal de Educação Sandra Bandeira para fazer o uso da tribuna; Neste 

momento, passamos a palavra ao representante dos homenageados, 

Elisandro Baccin, que falará em nome de todos. Presidente: agora solicito ao 

primeiro secretário para que assuma o lugar da presidência na mesa para que 

eu use a tribuna. Presidente: 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 esta sessão 

solene de entrega do título de jovem protagonista, aluno nota dez e aluno 

destaque inclusivo, o poder legislativo reconhece e estimula a participação 

social e o protagonismo da juventude, ressaltando o potencial deles enquanto 

agentes de transformação social. Para finalizar, 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 veregdofêTparq^próxim^sessão ordinária a se realizar agora.

aos

ereador Gian Pedroso 
Presidente

Vereador Lucas Gabriel Lopes 
Vice Presidente

2

»■™ 440 -
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br

