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Presidente

Ao vigésimo primeiro dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dezoito horas e 
quinze minutos ocorreu a quinquagésima primeira sessão do ano de dois mil e vinte^áa 

Câmara Municipal de Carazinho. Mestre de 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 os títulos de Zumbi dos 

Palmares e Idoso Destaque. Convidamos para ocuparem seus lugares: O 

Excelentíssimo Senhor Gian Pedroso, presidente da câmara municipal e demais 

Vereadores. Presidente: Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 

presente sessão solene, que visa homenagear Zumbi dos Palmares e Idoso Destaque 

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 ao mestre de 

cerimonial que proceda a leitura dos currículos dos homenageados, e logo após o 

termino da leitura solicito aos vereadores para que procedam a entrega das 

homenagens. Mestre de Cerimônias: Leitura de Currículos e entrega dos títulos.

Presidente: Neste momento, concedo a palavra aos lideres de bancada: Daniel, 

Costa e Alaor. Presidente: Neste momento, passamos a palavra a homenageada 

com o título de Zumbi dos Palmares à Senhora Dirla de Castro Ribas, após passamos a 

palavra ao Idoso Destaque, Senhor Verno Knop. Para pronunciamento o Presidente 

Gian Pedroso. Nada mais havendo a tratar, sob proteção de Deus o presidente
os senhdfes vereadores para adeclarou encerrada a presente sessão, convoc

próxima sessão ordinárig^g-s^Tpdlizar agora
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