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ATA DA REUNIÃO SOLENE DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 20M
046/20

Ao trigésimo dia do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezoito horas e

quinze minutos ocorreu a quadragésima sexta 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, é

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 os títulos de diretor do ano em destaque e de professor

emérito. Convidamos para ocuparem seus lugares: O Excelentíssimo Senhor

Gian Pedroso, presidente da câmara municipal e demais Vereadores. Ainda

registramos a presença das seguintes autoridades: Lisete Leirias Járré -

Coordenadora de Educação e Sandra Bandeira - Secretária Municipal de

Educação, honra-nos destacar os homenageados desta noite: Gertrud

Bauermann Padilha e Marcelo Sommariva Vieira que receberão o título de

diretor do ano em destaque e os homenageados com a comenda Leonel de

Moura Brizola: Ademir Rubens Strasburger; Gelei Teresinha Quevedo Agne; Júlia

Linck da Silva; Juliana de Marchi Santos; Maria de Lourdès Mokfa Xavier; Odete
/

Telokén Siqueira; Rony Almeida Pereira. Mestre de Cerimônias : O título de 

Diretor Destaque foi instituído pelo decreto legislativo 011/2019 e é destinado 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. Uma comissão formada por um representante/dcf 

Secretaria Municipal de Educação; Outro da 39a Coordenadora Regional de 

Educação; E um terceiro do Conselho Municipal de educação, anplisou^p^ 

currículos recebidos pela câmara municipal dos interessados em participar da
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premiação, observando tanto currículo profissional quanto em como as ações 

e a atuação deste diretor impactaram e continuam impactando na vida de 

sua comunidade escolar. Após muita discussão dois nomes foram escolhidos e 

estão hoje aqui para receber a premiação. O Título de "Professor Emérito - 

Comenda Leonel de Moura Brizola” foi instituído através do decreto legislativo 

003/2011 e alterada pelos decretos 004/2011 e 009/2011. O objetivo do prêmio 

é reconhecer, anualmente, o valor destes profissionais tão importantes para 

todos os munícipes. Os órgãos de educação ligados a cada esfera de ensino 

ou as próprias escolas indicaram nomes a concorrer ao prêmio. Uma comissão 

de vereadores, formada especialmente para este fim, analisou os currículos de 

cada indicado e definiu os agraciados. O currículo deveria comprovar as 

atividades educacionais realizadas, demonstrando a atuação do educador e 

contribuição com a melhoria da qualidade da educação por meio de 

experiências pedagógicas bem-sucedidas e seu exemplo à sociedade. Neste 

momento passamos a condução dos 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 os diretores e professores destaques de 2020. 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 de diretor destaque, e logo após o termino da leitura solicito aos 

vereadores para que procedam a entrega da homenagem. Mestre de 

Cerimônias: Leitura de Currículos e entrega dos títulos. Presidente: Neste 

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

Zanetti, Alaor Tomaz e Luis F. Costa. Presidente: Neste momento, passamt5s\i 

palavra ao representante dos diretores homenageados, à Senhora/Gertrya 

Bauermann Padilha. Neste momento, passamos a palavra ao representante
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dos professores homenageados, professora, Julia Linck da Silva 

palavra a Coordenadora de Educação Lísete Jarré. Passo a palavra a 

Secretária de Educação Sandra Bandeira. Para pronunciamento o Presidente 

Gian Pedroso. Nada mais havendo a tratar, sob pra+êç 

presidente declarou encerrada g presente sessão, cpfTvòcanjdo os senhores 

vereadores para a ptpximasisscio ordinári

. Passo a

de Deus o

/
e realizar agora.

ereador Gian Pedroso 
Presidente^

ador Daniel Weber 
Secretárip

3

™ pos,ai: 440 -E-mail: camaracrz@camaracrz.rs,gov.br


