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Ata da Reunião Solene de Posse do Senhor Prefeito e Senhor Vice-prefeito municipal da 
15ª legislatura realizada em 1º de janeiro de 2008.......Ata 02 

  

Mestre De Cerimônia Cleumar Moizes Tombini Citron (Chico Citron): Senhoras e Senhores, 
neste momento vãos dar inicio a essa reunião solene de posse do senhor prefeito e do senhor 
vice-prefeito municipal, temos a satisfação de convidar os nobres vereadores componentes da 
15ª Legislatura para tomarem seus lugares neste Plenário; Vereador Elbio Balcemão Esteve; 
Vereador Erlei Antonio Vieira; Vereador Gilnei Alberto Jarré; Vereador Eugenio Leonardo Vieira 
Grandó, até o momento não chegou; Vereador Paulino De Moura; o vereador também está 
ausente, Vereador Felipe Martimiano Sálvia; Vereador Rudinei Luiz Brombilla; Vereador 
Estevão De Loreno; Vereadora Sandra Veronica Da Maia Citolin; Vereador Leandro Adams; 
Cumprindo determinação do senhor Presidente, Vereador Leandro Adams, vamos dar início à 
formação da Mesa para a presente Reunião Solene de tomada de Compromisso e Posse do 
Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos para o exercício 2009/2012; Já fazendo parte da mesa o 
Excelentíssimo Senhor Vereador Leandro Adams, Presidente da Câmara Municipal para o 
primeiro ano da 15ª Legislatura, e também já na mesa a excelentíssima Senhora Vereadora 
Sandra Citolin, Secretária da Câmara Municipal para o primeiro ano da 15ª Legislatura, também 
fazem parte da mesa Senhor Alexandre Goellner, Prefeito Municipal que encerra o seu 
mandato; Doutor Sérgio Weimann, Vice-Prefeito que encerra o seu mandato; Excelentíssimo 
Senhor Doutor Luis Fernando Pinto De Azevedo, Delegado Regional De Polícia; Excelentíssimo 
senhor deputado Marcio Biolchi, secretário de desenvolvimento e assuntos internacionais; com 
a palavra agora o senhor Vereador Leandro Adams presidente da câmara municipal para 
conduzir os trabalhos dessa reunião solene de posse do senhor prefeito e vice-prefeito; 
Presidente Vereador Leandro Adams: Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, 
declaro aberta a presente Reunião Solene e convido a nobre Vereadora Sandra Citolin, para 
proceder à leitura de um trecho da Bíblia; Vereadora Sandra Citolin: (leitura de um trecho da 
Bíblia); Presidente Vereador Leandro Adams: Solicito aos nobres vereadores: Vereador 
Gilnei Alberto Jarré; Vereador Paulino De Moura; Vereador Estevão De Loreno; Vereadora 
Sandra Citolin e Vereador Felipe Sálvia; respectivamente líderes das bancadas do PSDB, PTB, 
PP, PMDB E PDT e também o Vereador Rudinei Brombilla, líder do governo na Câmara, para 
conduzirem à Mesa os Excelentíssimos Senhores Aylton de Jesus Magalhães, Prefeito eleito e 
Alexandre Moacir Capitânio, Vice-Prefeito eleito; Comunico que em cumprimento a Lei Orgânica 
do nosso Município e de acordo com o Regimento Interno da Câmara, recebi os respectivos 
diplomas e declaração de bens do Prefeito e Vice-Prefeito eleitos; Convido a todos para, em pé, 
ouvirmos o Hino Nacional, (Hino Nacional); Prosseguindo, vamos todos assistir os 
compromissos do Senhor Prefeito e do Senhor Vice-Prefeito, de acordo com o artigo 48 da Lei 
Orgânica de Carazinho; Vice-prefeito Alexandre Capitânio: PROMETO MANTER, 
DEFENDER E CUMPRIR A LEI ORGÂNICA, OBSERVAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL, 
ESTADUAL E MUNICIPAL E EXERCER O MEU CARGO, SOB INSPIRAÇÃO DA 
DEMOCRACIA E DO BEM COMUM DO POVO DE CARAZINHO; Prefeito Aylton de Jesus 
Magalhães: PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A LEI ORGÂNICA, OBSERVAR A 
LEGISLAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL E EXERCER O MEU CARGO, SOB A 
INSPIRAÇÃO DA DEMOCRACIA E DO BEM COMUM DO POVO CARAZINHENSE E SE 
DEUS NOS AJUDAR; Presidente Vereador Leandro Adams: Prestado o compromisso, tenho 
a honra de declarar empossados o Senhor Aylton de Jesus Magalhães, Prefeito Municipal, e o 
senhor Alexandre Moacir Capitânio, Vice-Prefeito Municipal, para o mandato 2009/2012; tenho 
a satisfação de conceder a palavra ao nobre vereador Rudinei Luiz Brombilla, representando a 
bancada do PP; Vereador Rudinei Luiz Brombilla: Excelentíssimo Senhor Marcio Biolchi, 
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Secretário estadual de desenvolvimento e assuntos internacionais; Excelentíssimo Senhor 
Alexandre Goellner e Doutor Sérgio Weinmann - Prefeito e Vice-Prefeito em encerramento de 
Mandato; Excelentíssimo Senhor Doutor Luis Fernando Pinto de Azevedo - Delegado Regional 
de Polícia; Excelentíssimo Senhor Aylton de Jesus Martins Magalhães e Senhor Alexandre 
Moacir Capitânio - Prefeito e vice-prefeito eleitos; Excelentíssimo Senhor Leandro Adams - 
Presidente da Câmara Municipal; Excelentíssima Senhora Vereadora Sandra Citollin – 
Secretaria da Câmara Municipal; Nobres colegas Vereadores, lideranças representativas dos 
mais variados segmentos de Carazinho; Representantes da Imprensa, Nossos familiares, 
eleitores, amigos, senhoras e senhores que aqui estão presentes: É com grande satisfação que 
cumprimento a todos e assumo hoje uma cadeira na Câmara Municipal de Carazinho, e que 
tenho a honra de presidir a Liderança do Governo da gestão que ora é empossada, Pois tenho 
a oportunidade de representar o povo carazinhense, especialmente todos que tiveram a 
esperança e depositaram em nós o seu desejo de ver um Carazinho para todos, ao nos 
elegerem como seus representantes, É com humildade, determinação, confiança em Deus e 
com a compreensão e apoio dos mais variados segmentos de nossa sociedade, desde o mais 
humilde ao mais graduado servidor, que vivemos, agora, uma realidade para administrar os 
destinos de Carazinho, Esta terra querida que me acolheu como filho desde a mais tenra idade, 
e pela qual muito desejo fazer para ver prosperar e tornar-se a tão sonhada administração para 
todos, O sentimento que me conduz hoje, neste ato, é o mesmo que me conduziu durante a 
campanha e, porque não dizer, durante toda a minha história até aqui: o sentimento da 
esperança, Este ato, de posse, carregado de um intenso simbolismo, marca a renovação dessa 
esperança, porque a posse marca e simboliza a refundação do poder político na sua própria 
essência, aquela essência constituída pela consulta, através das eleições aos homens e 
mulheres que habitam esta cidade, para deles saber qual o rumo que deverá ser seguido, A 
posse deve ser para todos nós um motivo de alegria e de esperança, mas também momento de 
reflexão e de renovação de compromissos que a responsabilidade da vida pública nos impõe. 
Represento essa renovação junto à Câmara Municipal de Vereadores, onde pretendemos fazer 
uma gestão de qualidade e democrática, conscientes de que uma boa administração é aquela 
que traz a participação popular, e que juntos é possível vencermos as dificuldades, 
Fomentaremos parcerias com o Executivo e o Judiciário para a prática de uma política saudável 
e eficiente, renovada no âmbito da Casa, pelas demais lideranças de nossa Mesa e de nossas 
Bancadas, na resolução e busca de caminhos para o desenvolvimento da sociedade, Assumo 
esta missão com os olhos no futuro, mas com profundo respeito pelos que nos antecederam, 
pois vivemos um período de imensos desafios, Nossa função como homens públicos é 
enfrentá-los com determinação e superá-los, e pretendemos seguir na administração pública, 
levando em consideração a marca de nossa campanha: “NA SOLA DA BOTA E NA PALMA DA 
MÃO”; Neste contexto, talvez um dos mais estimulantes seja o debate em torno da relação 
estabelecida entre os espaços da democracia representativa e da democracia participativa, 
Estamos aqui hoje porque reconhecemos nesta comunidade o espaço concreto em que 
construímos a nossa vida, cultivamos nossos sonhos, educamos os nossos filhos, festejamos 
as nossas vitórias e, porque não dizer, aprendemos com as nossas dificuldades, Agradeço de 
coração a todos que se empenharam para que pudéssemos estar aqui hoje: As nossas famílias, 
porque sempre nos deram apoio incondicional na caminhada profissional, nas lutas políticas e 
na busca da concretização dos nossos sonhos e dos nossos ideais; ao povo, que através do 
exercício da cidadania, depositou em nós a credibilidade, aos amigos, enfim, a todos aqueles 
que tornaram possível este momento, E, por fim, queremos pedir a Deus para que nos ilumine, 
nos dê esperança à nós e a todos os componentes da Administração Municipal, aos nossos 
eleitores, familiares, amigos e companheiros para que nos ajudem a exercer o papel de 
parlamentar, legislar, representar o povo e fiscalizar, de forma ética, com dignidade, respeitando 
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os princípios aos quais nos propusemos, tendo como referência maior a defesa do bem comum 
e a busca permanente do desenvolvimento humano sustentável para cada um dos 
Carazinhenses, juntos, com trabalho, transparência, honestidade, ética e confiança 
transformaremos e construiremos o Carazinho que sonhamos, um Carazinho mais humano, 
democrático, justo e igualitário: um Carazinho para todos, Parabéns Prefeito Aylton e Vice 
Capitânio, Essa vitória significa a força do povo e a esperança do progresso de nossa cidade, 
Muito Obrigado a todos; Presidente vereador Leandro Adams: Tenho a satisfação de 
conceder a palavra ao nobre Vereador Paulino de Moura, líder da bancada do PTB, que falará 
também em nome do vereador Felipe Salvia, líder da bancada do PDT; Vereador Paulino de 
Moura: senhor presidente do poder legislativo, vereador Leandro, secretária do poder 
legislativo Sandra, prefeito que deixa o cargo, prefeito Alexandre e seu vice Sergio, Doutor Luis 
Fernando, com muita satisfação que a gente o acolhe aqui, nosso querido e estimado amigo 
deputado Marcio e secretário, eu posso ter a convicção e a certeza de dizer que nós somos 
amigos, nós temos uma parceira muito grande e eu quero dizer a vossa excelência continue 
trabalhando, trazendo desenvolvimento para o nosso município que isso é muito importante 
independente de cores partidárias, prefeito Aylton de Jesus Magalhães, meu querido amigo 
Alexandre Capitânio, Deus estava no projeto, e o povo estava com vocês, porque a diferença foi 
essa, o povo quis eleger Aylton prefeito de carazinho novamente e não tem, quando o povo 
esta decidido não tem nada que consiga mudar esses projetos, meus irmãos e meus amigos 
colegas Vereador Gilnei Jarré, Vereador Elbio Esteve, Vereador Erlei Antonio Vieira, Vereador 
De Loreno, Vereador Rudinei Brombilla, Vereador Felipe Sálvia que não se encontra e o 
Vereador Eugenio Grandó, eu quero dizer de improviso, mas com o coração aberto, que nós 
homens públicos temos sim que tentar desenvolver o nosso município para que ele seja 
pujante, para que ele seja desenvolvido, para que ele gere emprego, para que ele gere renda, 
nós precisamos estar imbuídos disso, cada um de nós tem a sua metodologia de trabalho, seu 
jeito de trabalhar, mas nós temos que pensar num carazinho melhor, e o Carazinho melhor é 
quando você trata o povo como ser humano, o povo como povo, eu quero dizer aqui prefeito 
Alexandre, que tem coisas na vida que você tem que reconhecer, você não pode só brigar, você 
tem que brigar e reconhecer as virtudes nas pessoas, a vossa excelência como prefeito de 
Carazinho conseguiu ter um grande êxito que é a recuperação das finanças do município de 
Carazinho, e nós, através agora do prefeito Aylton, vamos fazer uma administração para o 
povo, porque eu vou estar lá, assim como  vereador tentando dar sustentabilidade ao prefeito 
Aylton, para que tenha êxito nas suas conquistas, êxito nos seus projetos, porque nós 
precisamos de um Carazinho melhor, quantas pessoas estão desempregadas, quantas pessoas 
não tem qualificação, quantas pessoas não conseguem buscar o seu espaço no mercado de 
trabalho, e eu quero aqui Doutor Pedro Santana, em seu nome, saudar todos os secretários que 
vão administrar esse município, porque nós precisamos sim de pessoas como a vossa 
excelência, com sabedoria, com humildade, com a paciência e ajudar o povo, o povo precisa 
ser ajudado, e principalmente na secretaria que vossa excelência vai assumir, é uma secretaria 
de extrema importância, então eu quero deixar bem claro aqui, em nome da vossa pessoa eu 
quero estender isso a todos os secretários que aqui estão, também em nome da primeira dama 
Cleonice, eu quero saudar todas as mulheres que aqui estão, porque nós precisamos também 
Cleonice, de pessoas voltadas ao ser humano, voltadas às pessoas lá no Dembes, porque lá 
nós vamos fazer sim a diferença, então eu estou fazendo um discurso de improviso, mas eu 
estou falando o que meu coração manda, e o que eu vejo perante a minha sociedade, porque 
para o olho humano uma eleição do Vereador Paulino de Moura , três anos e meio fora do 
município de Carazinho, e em cinco meses consegui conquistar uma eleição novamente, é 
muito complicado, mas eu tenho certeza que todos os dez vereadores que estavam no poder 
legislativo trabalharam muito para desenvolver esse Carazinho, mas o povo tem a voz de Deus, 
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o povo tem o poder de botar e de tirar e quando o povo disse assim, Paulino, acho que tu vai 
dar um tempo para ti e nós vamos te tirar do poder legislativo, e agora quando ele decidiu me 
reconduzir ao pleito novamente ele me deu autonomia de estar vereador novamente eleito, 
então prefeito Alexandre, e prefeito Aylton, eu quero dizer as vossas excelências, que 
continuem trabalhando com essa humildade, com essa simplicidade, porque um cidadão que 
perde uma eleição, e passa quatro anos visitando seu eleitor, todo dia, toda hora e todo 
momento, merece sim uma chance de retornar, e nós queremos lá, no poder legislativo, tenho a 
convicção que é dos dez, dar esse respaldo para que vossa excelência tenha esse sucesso, e 
essa vitória, eu queria encerrar, desejando a todos vocês, hoje é primeiro de janeiro de 2009, 
um profundo e querido abraço desejando a vocês que esse ano ele seja tão bom como foi o de 
2008, porque o de 2009 tem em si muitas expectativas, de que o povo possa ser ajudado, 
socorrido, e amparado, que Deus abençoe a cada um de vocês, e nós homens, cada um de nós 
possamos ser um José, um José na terra que lute pelo povo e que lute pela comunidade e 
quem sabe nos tornar rei, Deus abençoe a cada um de vocês e tudo de bom para vocês; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Tenho a satisfação de conceder a palavra a nobre 
vereadora Sandra Citolin, Líder da bancada do PMDB; Vereadora Sandra Citolin; 
Excelentíssimo Senhores Alexandre Goellner, Doutor Sérgio Weimann que estão encerrando o 
seu mandato à frente da administração municipal de Carazinho, estimado secretário de 
desenvolvimento de assuntos internacionais, grande companheiro, querido amigo, sempre 
deputado, Marcio Biolchi, presidente da câmara de vereadores 15ª legislatura senhor Leandro 
Adams, Excelentíssimo  Doutor Luiz Fernando Pinto de Azevedo – Delegado Regional de 
Polícia, Excelentíssimo Senhor Aylton Magalhães – Prefeito Municipal de Carazinho; 
Excelentíssimo Senhorr Alexandre Capitânio – Vice-prefeito Municipal de Carazinho, colegas 
vereadores, autoridades civis, militares, religiosas, representantes da Imprensa, Senhoras, 
Senhores; É com grande honra que represento o Partido do Movimento Democrático Brasileiro - 
PMDB, segmento Mulher, em um cargo público e eletivo, partido este, que sempre primou pelo 
diálogo, pela ética e pelo bem comum; Agradeço, com emoção a meu marido, meus filhos, 
minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho da Escola Sorg, professores e 
funcionários de outras escolas de Carazinho, a Executiva do PMDB de Carazinho e 
companheiros do meu partido, e a todos os que nos apoiaram nossa caminhada para que, 
como vereadora, pudesse representar publicamente os interesses de Carazinho, com propostas 
sérias, voltadas aos princípios democráticos, para o trabalho e para engrandecer o ser humano; 
Agradeço aos eleitores carazinhenses, homens e mulheres que possibilitaram termos 
novamente a presença da mulher no Legislativo municipal, afastada por mais de vinte anos 
deste espaço; As mulheres hoje, desempenham papéis importantes na sociedade, agindo 
efetivamente no cotidiano e provando que é possível e necessário estarmos presentes e 
atuantes também na política, temos orgulho no modo de trabalhamos, nossas convicções, 
nossos ideais e nossas visões, defendendo sempre o ser humano baseado na ética, nos 
princípios democráticos e no interesse coletivo; Dirijo-me neste momento as Vossas 
Excelências Senhor Prefeito e Senhor Vice-prefeito e dizer-lhes que cada pessoa em sua 
existência, pode ter duas atitudes: construir ou plantar; os construtores podem demorar anos 
em suas tarefas, mas um dia, terminam o que estavam fazendo e param, ficando limitados por 
suas próprias paredes; a vida perde o sentido quando a construção acaba; no entanto as 
pessoas que plantam, sofrem com as tempestades, com as estações e raramente descansam; 
Mas ao contrário de um edifício, o jardim jamais para de crescer, exigindo constante atenção, 
permitido que para essas pessoas a vida tenha a visão do horizonte e o futuro; Tenho a 
convicção de que Vossas Excelências representam para os carazinhenses, as expectativas, 
aspirações e esperanças de um povo com mais saúde, mais segurança, mais educação, 
reduzindo as desigualdades sociais e proporcionando a todos uma melhor qualidade de vida; 
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Acredito, vossas excelências, que o Poder Legislativo, Vossas Excelências, deverá manter uma 
postura responsável com o Poder Executivo, discutindo idéias, projetos e ações que atendam 
os interesses e necessidades da população, sem preconceitos e parcialidades lutando 
conjuntamente para a solução dos problemas do nosso município; Os Gestores públicos, 
excelências, são pilares da democracia nacional aproximando-se, conversando, sentindo e 
convivendo com as angústias da comunidade, o Poder Público Municipal é o mais sensível, 
mais próximo e portanto, o mais forte na construção de uma sociedade mais justa, participativa 
e consciente; É o guardião da ética, das políticas públicas, do interesse social e da formação da 
cidadania; Portanto, Vossas Excelências, é necessário reunirmos todas as forças para as 
soluções dos problemas, arregaçar as mangas para o trabalho, descer dos palanques, aparar 
arestas, com habilidade política, serenidade, humildade, determinação e grandeza, para 
correspondermos aos anseios do povo, constituindo uma mola propulsora de trabalho e ações 
conjuntas, aquilatando a nobreza, importância e conseqüências de nossas práticas, para que as 
mudanças sejam transformadoras para um Carazinho com mais desenvolvimento; Abraços 
fraternos a todos e aos senhores uma gestão de sucesso; quebrando o protocolo quero dizer 
que podemos dar um viva às mulheres porque há mais de 20 anos estão afastadas do poder 
legislativo e como vereadora hoje agradeço o voto e o apoio de todas elas para me colocarem 
lá, e podem ter certeza de que as estarei representando a altura dos interesses do nosso 
gênero, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Tenho a satisfação de conceder a 
palavra ao nobre vereador Elbio Esteve, representando a bancada do PSDB; Vereador Elbio 
Esteve; Em nome da bancada do PSDB comprimento o prefeito eleito o senhor Aylton 
Magalhães e seu vice Alexandre Capitanêo, o prefeito em término de mandato, Alexandre, o 
vice Doutor Sérgio, os colegas de bancada, o Vereador Erlei Antonio Vieira, o Vereador Gilnei 
Jarré, os demais vereadores, o delegado Fernando Pinto de Azevedo, o nosso amigo deputado 
Marcio, as demais autoridades aqui presentes e a essa distinta platéia representante da 
população carazinhense, boa tarde; Gostaríamos, meus senhores e minhas senhoras aqui 
presentes e também ouvintes, deixar bem claro que nesses próximos quatro anos teremos 
muito trabalho pela frente, muito trabalho mesmo, trabalho honesto e sem 2ª intenções porque 
devemos atuar com o máximo de empenho e respeito a essa população que depositou seu voto 
de confiança aguardando uma renovação, motivo pela qual não vamos desapontá-la. A 
bancada do PSDB não se frustrara de buscar o melhor para essa população independente de 
partido político, se o projeto é bom, é bom para todos, o prefeito, agora eleito, o Senhor Aylton 
Magalhães, merece todo o nosso respeito pois ele é o mandatário maior da nossa cidade, 
porém isso não significa que tudo pode fazer e que esta imune, nós fiscalizaremos com 
imparcialidade e austeridade pois o bem da comunidade esta acima de tudo e de todos, Não 
devemos esquecer de uma crise mundial que nos ronda e que também poderá afetar-nos, mais 
uma razão para juntos e unidos procurarmos melhores saídas dessa crise, somente com o 
apoio de todos com idéias coerentes e exeqüíveis poderemos driblar esse infortúnio, e uma 
dessa saídas é à busca de novos empregos, por essa razão não mediremos esforços para a 
concretização da instalação da Aurora em nossa cidade ou de qualquer outra empresa que aqui 
queira também instalar-se, não podemos nos esquecer de incentivar as industrias já instaladas, 
outra área de suma  importância é a saúde, nossa população precisa de muita saúde, 
fiscalizaremos e atuaremos na  aplicação dos recursos destinados às melhorias da rede pública 
de saúde, as estratégias de saúde da família, os postos de saúde, a farmácia básica, o 
ambulatório municipal, na destinação de mais recursos para o nosso hospital, Pretendemos 
investir na  qualificação da nossa população para obter melhor colocação no mercado de 
trabalho, novos cursos profissionalizantes ou seja, incentivar também a educação, pois povo 
com  mais saúde, educado e qualificado faz a diferença, Meus senhores e minhas senhoras no 
dia 05 de outubro de 2008, vocês votaram o destino da nossa cidade para os próximos quatro 
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anos, isso significa co-responsabilidade por esse motivo, busquem junto aos vereadores 
informações, levem idéias e opiniões, pois com a participação da população é que faremos 
Carazinho crescer, Em nome do Vereador Erlei Antonio Vieira, do Vereador Gilnei Jarré e em 
meu nome a bancada do PSDB deseja um ótimo 2009 e uma excelente gestão a todos; 
Presidente Vereador Leandro Adams; Neste momento, temos a satisfação de conceder a 
palavra ao Secretario de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais do Estado do Rio Grande 
do Sul o deputado Marcio Biolchi; Secretario de Desenvolvimento e Assuntos 
Internacionais do Estado do Rio Grande do Sul Marcio Biolchi: minha saudação a todos os 
senhores e senhoras aqui presentes, a imprensa, amigos, amigas, carazinhenses, em especial 
a câmara de vereadores, Vereador Gilnei Jarré, Vereador Erlei Antonio Vieira, Doutor Elbio, 
vejo aqui também meu amigo de infância o Rudi, vereador eleito, De Loreno, Vereadora Sandra 
Citolin, meu amigo presidente da câmara o Leandro, também estender a saudação ao Vereador 
Grandó e ao Vereador Felipe Sálvia que não puderam estar aqui conosco agora, saudação 
especial ao vice-prefeito Doutor Sérgio, ao prefeito Alexandre, ao nosso delegado regional 
Doutor Fernando, em especial ao nosso vice-prefeito eleito que toma posse no dia de hoje, 
Alexandre Capitânio e prefeito Aylton Magalhães, quero em poucas palavras reconhecer a 
importância do momento que nós vivemos hoje, não é por acaso que no dia internacional da 
paz, que as novas administrações tomam posse, e os encargos de conduzir o patrimônio 
publico, o que no nosso caso corresponde a mais de trezentos milhões reais nas mãos da 
futura administração, estendo aqui o reconhecimento dessa responsabilidade a todos os 
secretários que também tomam posse, a equipe de governo, aos funcionários da prefeitura e a 
comunidade geral carazinhense, essa data nos traz a uma obrigação, a uma responsabilidade 
de conduzirmos a varias mãos ao longo desses próximos quatro anos o bem coletivo e o 
interesse comum, se o dia é o dia internacional da paz, serve também para que nós deixemos 
de lado as nossas diferenças partidárias e nos unamos em nome daquilo que nós todos temos 
em comum, que é a nossa cidade, todos nós aqui temos interesse que Carazinho desenvolva, 
que Carazinho prospere e que possamos aqui ter continuidade de toda aquela história que as 
nossas famílias carregaram até hoje e que com certeza os nossos filhos carregaram, por isso 
vereadores, que tenho orgulho de ter sido membro da câmara de vereadores de Carazinho, 
prefeito Aylton, vice – prefeito Alexandre trago aqui não só o abraço do governo do estado da 
governadora Yeda, mas o compromisso de que aquele gabinete da nossa secretaria é a 
extensão do gabinete de cada um dos senhores, chegando lá vocês possuem a chave, não 
precisam bater na porta, nós vamos trabalhar de forma obstinada, para honrarmos o 
compromisso que nós temos com a nossa comunidade, desejo a todos vocês não só um feliz 
2009, um feliz 2010, 2011 e 2012, ao longo de toda a administração, vamos nos emprenhar 
para que o legado deixado por essa administração que agora assume seja um legado de 
orgulho a todos nós, as diferenças partidárias devem existir no período eleitoral, e devem ser 
colocadas abaixo dos interesses comuns principalmente daquilo que nós temos em comum que  
é a nossa comunidade, então, muito sucesso prefeito Aylton, vice-prefeito Alexandre, a nova 
legislatura que toma posse, meus parabéns ao esforço que foi feita pela administração que aqui 
se encerra, na pessoa do prefeito Alexandre e do vice Doutor Sérgio, a todos aqueles que 
saíram de sua margem de conforto e se colocaram a disposição da comunidade para assumir 
uma responsabilidade que não é só sua, que é de todos nós, então finalizo desejando a todos 
nós sucesso, prosperidade e que tenhamos boas noticias para dar para essas pessoas que 
aqui nos prestigiam, nos honram com aquilo que é mais valioso na vida do ser humano que é a 
confiança, o voto é uma manifestação de confiança intima, ninguém tem obrigação de votar 
para alguém, vota porque quer, vota porque acredita, com certeza o nosso grande desafio, 
estarei disposto a ajudar para que isso seja honrado, é fazer com que esse patrimônio que aqui 
hoje se solidifica ainda mais com a presença de todas as pessoas da nossa comunidade seja 
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bem preservado ao longo de toda administração, no que depender  da nossa parte nós vamos 
estar juntos, e espero, prefeito Aylton, aproveitando essa nova fase, que o governo do estado 
vive, de conseguir gastar menos do que arrecada, podendo ter recurso para investimento, fazer 
com que Carazinho também seja um porto para que esse resultado chegue, esse resultado de 
prosperidade, chegue através das mãos de nossa comunidade, tomara Deus, que uma das 
primeiras ações que nós possamos tomar conjuntos, é lhe entregar em mãos a guia do deposito 
de um milhão, de mais de um milhão de reais, que a governadora assinou nessa ultima semana 
para o hospital de Carazinho, não é para a prefeitura, é para o hospital mas que todos nós 
temos interesse, porque é o atendimento a nossa comunidade, é o compromisso da nossa 
comunidade que nós temos que honrar, então peço licença para também transmitir um abraço 
do teu amigo, deputado Biolchi, que não pode estar presente aqui, mas esta empolgado, e 
seguramos ele para que ao fosse a Brasília hoje, a posse dele é só segunda-feira, vamos poder 
contar com mais uma porta aberta, não sabemos até quando, mas de forma no mínimo 
obstinada para trazer recurso para Carazinho, meus parabéns mais uma vez, a legislatura 
passada que encerrou seu mandato no dia de hoje, e sucesso e sorte para todos nós, estamos 
todos no mesmo barco, tomara que tenhamos bons motivos para confraternizar com boas 
noticias como estamos fazendo aqui no dia de hoje, obrigado; Mestre De Cerimônia Cleumar 
Moizes Tombini Citron (Chico Citron): Neste momento convidamos a Senhora Cecília 
Bertoldi dos Santos, Secretária Municipal da Administração, para proceder à leitura da Ata de 
Posse; Senhora Cecília Bertoldi dos Santos; ata de transmissão de cargo de prefeito do 
município de Carazinho: Ao 1º dia do mês de janeiro do ano de 2009 às 17 horas e 30 minutos 
nas dependências do salão nobre do colégio Notre Dame Aparecida de Carazinho, com a 
presença de autoridades civis, eclesiásticas, militares, convidados especiais, vereadores e 
munícipes, realizou-se o ato de transmissão do cargo de prefeito do município de Carazinho, 
ocasião em que assumiu a chefia do poder executivo o prefeito eleito e compromissado o 
senhor Aylton de Jesus Martins Magalhães, transmitiu-lhe o cargo o senhor Alexandre André 
Goellner, cujo mandato finda nesta data, observadas as formalidades previstas para a ocasião 
de transmissão do cargo, lavrou-se a presente ata, que será assinada pelos participantes dessa 
solenidade. Carazinho, 1º de janeiro de 2009; Mestre De Cerimônia Cleumar Moizes Tombini 
Citron (Chico Citron): enquanto continua a colhida de assinaturas, nós vamos dar 
continuidade e neste momento temos a satisfação de anunciar a palavra do Senhor Alexandre 
Goellner, Prefeito de Carazinho que encerra o seu mandato, que falará em seu nome e em 
nome do Vice-Prefeito Doutor Sérgio Weimann; Ex-Prefeito Municipal de Carazinho Senhor 
Alexandre André Goellner: quero inicialmente cumprimentar o presidente da câmara de 
Carazinho Vereador Leandro Adams, secretária da mesa Vereadora Sandra Citolin, em nome 
de vocês cumprimentar toda a mesa diretora que foi empossada hoje à tarde, quero 
cumprimentar os vereadores Paulino de Moura, Vereador Rudinei Brombilla, Vereador De 
Loreno, vereadores do PSDB, Doutor Elbio,  Vereador Erlei Antonio Vieira, Vereador Gilnei 
Jarré, Vereador Felipe Sálvia e Vereador Eugenio Grandó que não puderam se fazer presentes, 
quero cumprimentar nosso delegado regional Luis Fernando que nos dá a satisfação de estar 
presente nesse evento, cumprimentar o ex-vice-prefeito do município de Carazinho, Doutor 
Sergio Weimann, cumprimentar o secretário de desenvolvimento do estado do Rio Grande do 
Sul e deputado estadual Marcio Biolchi que nos dá satisfação também de estar presente nesse 
momento tão importante da história do município de Carazinho, quero cumprimentar o vice-
prefeito eleito do município de Carazinho Alexandre capitânio, cumprimentar o prefeito eleito do 
município de Carazinho já empossado Aylton Magalhães, me permite em nome de vocês dois 
cumprimentar a toda equipe de vocês, secretários, diretores das empresas ligadas ao município 
de Carazinho, cargos de confiança já anunciados anteriormente, demais pessoas que virão a 
fazer parte da administração, pessoas da imprensa que estão aqui conosco, senhoras e 
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senhores, demais pessoas presentes neste evento, dizer a vocês todos que para nós é motivo 
de satisfação para mim e para o Doutor Sergio, que eu falo representando também, o ex-vice-
prefeito do município de Carazinho, Doutor Sergio, estar aqui neste momento tão importante da 
democracia do nosso país, não poderia ser diferente, nós temos um ex-prefeito, agora 
novamente prefeito do município de Carazinho, que é o Aylton Magalhães, que foi reconduzido 
pelo povo de Carazinho para ser nosso mandatário nos próximos quatro anos eu e o Sérgio 
temos o respeito à democracia, temos o dever de estar aqui, cumprindo o ultimo ato da nossa 
administração que é a assinatura de ata de posse e transmissão de cargo ao prefeito Aylton, e 
fizemos isso com muito respeito, fizemos isso dizendo que nós temos a consciência tranqüila de 
um dever cumprido, de que nós iniciamos um mandato, eu, oito anos atrás junto com o prefeito 
eleito na época Iron Albuquerque, depois disso fomos à reeleição, tivemos a maior votação da 
história do município de Carazinho, o qual eu aproveito a oportunidade para agradecer a toda 
comunidade carazinhense, que nos deu a oportunidade de administrar o município de 
Carazinho, quero agradecer também a todos os nossos colaboradores, que eu vejo aqui muitas 
pessoas que fizeram parte do nosso secretariado, dos cargos de chefia do município de 
Carazinho, e que sem duvida nenhuma trabalharam muito para que a gente pudesse fazer uma 
boa administração aqui no nosso município, como eu desejo ser breve, eu gostaria de dizer a 
todos vocês que nós tivemos muitos fatos importantes, durante esses anos que administramos 
o município de Carazinho, mas eu tenho dito que aquele que considero o principal foi a 
recuperação financeira administrativa do nosso município e deixo claro Aylton, como você sabe 
que sempre deixei, de que a divida que o município de Carazinho tinha era uma divida histórica 
não era do Aylton, nem do prefeito que estava antes dele, era uma divida histórica que o 
município tinha, logicamente que a lei da responsabilidade fiscal nos auxiliou muito para que a 
gente conseguisse colocar as contas do município de Carazinho em dia, nos oito anos que 
administramos o município de Carazinho, todos os anos tivemos superávit orçamentário no 
orçamento do nosso município, o que nos levou, o que nos possibilitou no final do ano de 2007 
também chegar a um superávit financeiro no orçamento do município, também tivemos a 
capacidade de levar o nosso orçamento de vinte e cinco milhões de reais, que era quando 
assumimos, para setenta milhões de reais que é o orçamento que estamos entregando para o 
ano de 2009, gostaríamos de dizer a todos vocês, eu e o Sergio, a nossa equipe que nos 
dedicamos muito, trabalhamos muito, procuramos sempre acertar, mas somos humanos, como 
qualquer um de vocês e também somos passíveis e com certeza tivemos erros, viemos aqui na 
presença de cada um de vocês, da comunidade carazinhense dizer que reconhecemos também 
os nossos erros, mas procuramos sempre fazer o melhor pela nossa cidade, e eu tenho certeza 
Aylton e Alexandre que vocês também vão fazer, principalmente você Aylton que já tem 
experiência e sabe o quanto é difícil administrar, falar, dizer o que se quer fazer é muito fácil, 
mas é lógico que os recursos que se tem não são os necessários para que se consiga fazer 
tudo aquilo que é necessidade  de uma população, eu quero em meu nome, em nome do 
Sergio, em nome de toda a nossa equipe que administrou o município de Carazinho desejar 
sorte a vocês, desejar que vocês tenham condições de realizar um bom trabalho pelo nosso 
município, quero parabenizar vocês pela eleição e sem duvida nenhuma vocês fizeram por 
merecer e por isso são prefeito e vice-prefeito eleitos no município de Carazinho, desejar a toda 
equipe que vai acompanhar o Aylton que façam, um bom trabalho pela nossa cidade, cidade na 
qual eu nasci, que moro, e que continuarei morando e amando como sempre amei, então Aylton 
e Alexandre, toda equipe, que vocês façam um bom trabalho pelo nosso Carazinho, eu espero 
que todos vocês tenham tido um bom natal e desejo a todos nós um ótimo 2009, muito boa 
tarde e obrigado pela presença de todos; Mestre De Cerimônia Cleumar Moizes Tombini 
Citron (Chico Citron): Convidamos a Vereadora Sandra Citolin para fazer a entrega de um 
bouquet de flores para a Senhora Thaise Albuquerque; neste momento, temos a satisfação de 
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anunciar a palavra do Senhor Alexandre Capitânio, Vice-Prefeito de Carazinho; Vice - Prefeito 
Municipal de Carazinho Senhor Alexandre Capitânio: excelentíssimos senhores que compõe 
a mesa, deputado estadual Marcio Biolchi, vice-prefeito Doutor Sérgio Weimann, prefeito 
Alexandre Goellner, presidente da câmara de vereadores Leandro Adams, delegado Luis 
Fernando, Sandra e meu querido prefeito Aylton Magalhães, boa tarde, hoje primeiro de janeiro 
de 2009, começa a administração Aylton - Capitânio, certamente ficará mascado pelo resto de 
minha vida, hoje é o começo de um novo ano, de uma nova administração, e na vida de cada 
um de nós, dia em que traçamos novos objetivos para o futuro, dia em que vamos atrás de 
novas e antigas realizações, sejam elas pessoais ou coletivas, tenho em minha mente muitos 
sonhos e anseios a realizar, mas a partir de cinco de outubro de 2008 passei a ter muitos mais 
sonhos, quero  agradecer as pessoas à presença das pessoas que aqui estão, muitas por 
outros motivos não puderam se fazer presentes, quero agradecer aos meus familiares, filhos, 
Elisângela, e todos os demais familiares, em especial ao meu pai Romildo Capitânio, também 
amigos e colegas de partido, aos companheiros do DEM, aos companheiros do PPS, cabos 
eleitorais, e toda a nossa equipe, enfim, foram quatorze mil oitocentos e oitenta e nove votos, 
pessoas que acreditaram na nossa coligação, não posso deixar de lembrar três pessoas que 
não estão mais presentes, mas que foram de grande importância para mim, que são Ilmo 
Danielli, João Domingos e Armelinda Capitânio, minha mãe, prefeito Aylton, quero no dia de 
hoje dizer que além de ser seu vice serei seu amigo, seu companheiro, colega, conte comigo 
em bons e maus momentos, na juventude somos um pouco impacientes, tudo tem que ser para 
ontem, estamos sempre atrasados, ansiados, afoitos, mas em pouco tempo de convívio com 
você aprendi que devemos ter calma, paciência e pensar bem que atitude devemos tomar, 
prefeito Aylton, secretários, afinal, toda equipe, sabemos dos grandes desafios que nos 
esperam, vamos fazer o melhor por nosso povo, povo este hospitaleiro, simples, trabalhador, 
que merece melhores condições de vida, seja no campo, nos bairros, no centro, povo este que 
esta carente de muitas coisas, saúde, educação, saneamento básico, infra-estrutura, 
precisamos olhar para o futuro, para as nossas crianças, para os nossos jovens, pois nossa 
cidade logo fará 80, 90 e 100 anos, que Carazinho queremos deixar para as futuras gerações? 
Prefeito Aylton e Carazinho, contem com esse tal de Capitânio, que juntos faremos um 
Carazinho para todos, feliz ao novo, muito obrigado e fiquem com Deus; Mestre De Cerimônia 
Cleumar Moizes Tombini Citron (Chico Citron): Para finalizar os pronunciamentos, 
anunciamos a palavra do Excelentíssimo Senhor Aylton Magalhães, Prefeito Municipal de 
Carazinho; Prefeito Municipal de Carazinho Senhor Aylton Magalhães: inicialmente eu 
tenho prazer de cumprimentar primeiro a vocês que estão aqui, o povo, a nossa gente, vocês 
que são realmente para quem todos nós lutamos, grande abraço e uma salva de palmas aos 
presentes, nossa saudação ao senhor secretário de estado, querido amigo Marcio Biolchi, 
deputado estadual, secretário do desenvolvimento, leve também o nosso abraço ao deputado 
Oswaldo Biolchi, meu querido Sergio Weimann, ex-vice-prefeito, Alexandre Goellner agora ex-
prefeito de Carazinho, com quem convivemos quando o senhor era vereador, e a quem eu 
quero aqui fazer um registro especial, nesse momento, eu e o Alexandre juntamente com o 
Capitânio e o Sergio, e também todos os nossos companheiros de equipe, da nossa coligação 
estamos fazendo algo que fazia muito tempo que não se fazia me Carazinho que é uma 
transição democrática, bonita e sem rancor, sem maiores problemas, isso nós temos que 
registrar, eu que sou do PP, quer dizer Progresso e Paz, você já foi também Alexandre do PP, 
então nós estamos construindo realmente algo diferente em Carazinho, que assim deve ser, eu 
acho que passou a eleição, o Aylton e o Capitânio, os vereadores eleitos, somos de todos os 
carazinhenses e não apenas daqueles que votaram em nós, então parabéns prefeito, pela sua 
abertura e parabéns a nós todos que tivemos essa oportunidade, Sandra Citolin, secretária da 
câmara, meu caro presidente Leandro Adams, meu caro vice-prefeito Alexandre Capitânio, 
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delegado regional Luis Fernando Azevedo, Vereador De Loreno, Vereador Rudinei Brombilla, 
Vereador Paulino de Moura, Vereador Elbio Esteve, Vereador Erlei Antonio Vieira, nosso 
primeiro funcionário, Vereador Gilnei Jarré que também juntamente com o Vereador Felipe 
Sálvia e o Vereador Paulino de Moura repetem mandatos nessa legislatura, também não esta 
presente mas o abraço nosso ao Vereador Eugenio Grandó, primeira dama Cleonice 
Magalhães, grande companheiro dessa jornada, também quero nesse momento fazer uma 
saudação à primeira dama que deixa seu mandato Thaise Albuquerque Goellner, uma 
saudação à esposa do Doutor Sergio Weimann, e também uma salva de palmas para nossa Eli, 
que é a namorada do nosso Capitânio, saudação também aos companheiros, secretários, 
secretárias, aos diretores, assessores, enfim a nossa equipe de governo, grande abraço a 
vocês e vamos ter a partir desse momento, daquela leitura daquela ata, vamos ter muito 
trabalho pela frente, meus amigos da imprensa, do diário da manhã, da rádio Diário da manhã, 
da rádio Gazeta, da rádio Comunitária, do jornal cidade, das revistas, do jornal People, e um 
especial abraço ao Verdi Ubiratan, que esta aqui também trazendo e levando aos ouvintes das 
suas emissoras, lá do Alto Jacuí, eu e o Verdi temos uma relação bastante diferente, ele foi 
meu aluno de rádio, e eu nos últimos quatro anos fui seu funcionário na rádio Soledade, Verdi, 
um grande abraço, esse é o resultado no Brasil do político honesto, sai do poder, e tem que 
trabalhar para se sustentar, o que alias é muito bom, muito obrigado Verdi, um grande abraço 
aos parentes lá da minha Palmeira, o Diógenes, a Marilene, a Sandra, o Marcelo, a Lari e se 
tem mais alguns que eu não encontrei na chegada, também o meu abraço, muito obrigado a 
todos que vieram aqui nessa tarde ensolarada, trazer seu apoio, se manter aqui, nos 
acompanhar, Informaticon, que foram nossos companheiro também a nossa saudação, pessoal 
pela primeira vez em minha vida publica, eu fiz um discurso escrito, porque eu acho o seguinte, 
eu hoje estou me comprometendo com esta comunidade, então eu tenho que escrever aquilo 
que disser aqui e por isso então passamos algumas horas no computador fazendo esse 
pronunciamento que estamos inciando meu caro deputado Marcio Biolchi, meu caro ex-prefeito 
Alexandre Goellner, a vida tem a cor que nós pintarmos, o sofrimento é cinza, mas nos 
ensina a fazer escolhas, o tempo nos ensina a ter sabedoria e equilíbrio, o sonho...há!!! o 
sonho!!! o sonho é colorido! de muitos e lindos matizes, o sonho nos impulsiona para o 
futuro, o trabalho nos conduz, a magia do pensamento nos eleva e nos coloca de 
volta ao lugar que sonhamos, na vida temos momentos de avançar, de recuar, de 
deixar quieto, foi assim que fizemos nos últimos oito anos, avançamos em sabedoria e 
equilíbrio, recuamos para renovar energias, a Cleo, foi para cabo frio onde tocou um 
pequeno negócio, por algum tempo, e eu, reparti meu tempo, entre Carazinho e 
Soledade, a linda Soledade, onde trabalhei de repórter da rádio Soledade, dirigida pelo 
Vérdi, tive bons colegas e fizemos bons  amigos e amigas na capital das pedras 
preciosas, mas jamais deixei de visitar nossos bairros, caminhar pelas nossas ruas e 
nossas avenidas do nosso Carazinho, abraçando e convivendo com nosso povo e por 
isso estou de volta aqui, com a humildade de sempre, mas mais, experiente, mais 
maduro e sempre sincero e trabalhador, para buscar inspiração e fortalecer as raízes, 
antes de chegar este momento fui buscar, visitar as minhas origens, dei uma 
campereada lá pela bom sossego, interior da minha Palmeira, em companhia do mano 
Amilton reví amigos e amigas de infância e o rincão onde nasci e conviví com meus 
saudosos pais e meus irmãos durante os primeiros 15 anos de minha vida, é de lá que 
nasceu a história do 'calça larga' que não me envergonha e sim me dá origem e marca 
campeira, voltei fortalecido de lá, voltei com os pés cheios de chão, de chão que ajudei 
arar, plantar e colher durante minha juventude, olha, que fortalecer as raízes é muito 
bom, é evoluir sem se desprender, sem se esquecer do passado que nos ensinou a ter 
boa índole e saber conviver com as boas tradições e ao mesmo tempo se projetar para o 
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futuro, foi numa manhã de primavera em outubro de 2000, ainda lembro, numa das 
páginas do diário da manhã, eu disse: 'se um dia' vocês, referindo aos carazinhenses, se 
um dia vocês sentirem saudade de um administrador simples, trabalhador e honesto, eu 
voltarei, e com a mesma vontade de servir a terra que nos acolheu há 33 anos, e graças a 
esse meu jeito simples de ser, de trabalhar, de tratar bem as pessoas, é que estou aqui de 
volta, trazendo comigo o Capitânio, esse moço simples, também, jovem mas de alma 
madura, que haverá de ser meu fiel escudeiro no governo municipal, estou de volta 
trazendo uma grande equipe de trabalho, secretários, diretores, e assessores, gente 
qualificada, uns qualificados nas  escolas, nas universidades, outros na escola da vida 
como eu, mas todos estiveram ao nosso lado, nas empresas, nos escritórios, nas 
escolas ou em casa nos ouvindo pelo rádio e nos vendo pela tv, mas principalmente 
estiveram conosco nas ruas, no bairro, no interior e nas caminhadas pela cidade, onde, 
na sola da bota e na palma da mão, abraçamos nossa gente e plantamos a esperança 
num carazinho cada vez melhor, estou de volta, pela confiança com que colhi, junto a 
todos os carazinhenses, mas principalmente junto ao povo humilde que aprendi a querer 
bem, nossa palavra aos colegas candidatos, o Bonaldi e o Doutor Sérgio, o Adroaldo e a 
Luli, vocês também poderiam estar aqui, mas embora, as circunstâncias não os 
favoreceram, a qualidade de suas candidaturas, engrandeceu a nossa vitória, vitória do 
Aylton e do Capitânio, foi uma vitória renovadora, pois dos 12 eleitos, prefeito, vice-
prefeito e vereadores, oito são novos na política, isso é bom, sou um homem de fé, e 
acredito que Deus é justo e o povo sabe das coisas, escolheu gente madura e gente nova, 
mas colocou a frente de todos, como timoneiro, para fazer sinuêlo mesmo, um home m 
experiente, vaqueano para nos conduzir na estrada da vida, como dizia, a nossa música, 
do gaúcho lá de  São Paulo, do João, dos Monarcas, o Aylton sabe o que nos convém, 
quero afirmar aos colegas eleitos,  serei companheiro dos que forem companheiros da 
nossa comunidade, o contra-ponto, como se diz na linguagem jornalística, é necessário e 
bom para a democracia, mas têm alguns momentos que os “intéresses” do povo, como 
dizia, nosso saudoso conterrâneo Leonel Brizola, pesam mais que as nossas vontades, 
e, aí, precisamos trabalhar juntos, como sou mais maduro que vocês, nobres vereadores 
e vereadora devo lembrar, que na vida publica, ha momentos que temos que ser maior, 
que nós mesmos, maior que nossas vaidades e nossos partidos, assim procurarei  
proceder com os amigos, com meu vice, o Capitânio e os demais eleitos, pois temos a 
visão de que acima de nós, está como disse antes, os interesses das pessoas e da 
comunidade, a administração que hoje encerra o mandato meu caro Alexandre, encerra 
seu mandato prefeito Alexandre Goelnner, vice Sérgio Weimann e sua equipe de trabalho, 
todos somos gratos pela transição tranqüila como falei antes, saberemos reconhecer o 
trabalho de vocês, se não fizeram tudo o que a população esperava, por outro lado nos 
deixam uma prefeitura em condições, para fazermos mais, penso, que fizemos escola 
nesta eleição, não brigamos, não revidamos, de cada limão, fizemos uma bela  
limonada, não fizemos nem um comício não fizemos nenhuma carreata, só 
"caminhadas" fizemos sim, muitas amizades, levamos nosso abraço ao povo e 
recebemos o carinho das pessoas que sempre nos acolheram em suas casas, levamos 
um beijo às crianças, damos um tcauzinho aos jovens e as moças bonitas de nossa 
cidade, falamos ao pé do ouvido de nossas amigas e nossos amigos, num abraço 
sincero na palavra de esperança: sou simples igual a você, me ajude agora, que eu te 
ajudo depois fazendo um bom governo para você e sua família, aliás a simplicidade e a 
atenção com as pessoas, nos fizeram prefeito, claro, com a ajuda do Capitânio, da dona 
Cleonice, dos candidatos a vereador e de toda equipe de campanha, dos nossos apoiadores, e 
os companheiros políticos do nosso PP que se revitalizou, sem esquecer os esteios, como 
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Jorge Meira, força Irmã, Nilvo Fibig, Marco Aurélio Símon, o nosso Albano, o Mário, o 
Ivo, o recém vindo Cavedon, as mulheres e os mais jovens que além do trabalho faze m 
da campanha a festa alegre e colorida da democracia brasileira, aos nossos aliados dos 
democratas, meu caro André, do PPS meu caro Ivan, muito obrigado pelo apoio 
recebido e vamos continuar juntos, trabalhando pelo nosso Carazinho, por falar em 
aliados, queremos afirmar ao PMDB em especial aos deputados Osvaldo e Márcio 
Biolchi, é bom ter vocês ao nosso lado, com a Sandra, o Jairo, demais assessores, mas 
precisamos resultados, que aliás já começou a dar bons frutos essa aliança, com a 
liberação da verba de mais de um milhão de reais para o nosso HCC eu, o Capitânio, o 
Rudy, e o De Loreno, saberemos parceiros esperamos a sinceridade de vocês, não só 
por nós, mas antes de tudo e acima de tudo pela comunidade, Brasília, meu caro Biolchi, 
meu caro Alexandre Goellner, nós sabemos que tem muito dinheiro para os municípios, 
e, nós teremos bons e defensáveis projetos, meu caro Birau, vamos juntos então buscar 
as verbas necessárias para casas populares, para saneamento meio ambiente e infra-
estrutura, já temos ao nosso lado o ministério das cidades, que é do nosso PP cujo ministro 
Marcio Biolchi, aliás Márcio Fortes, já estou te dando um ministério, é do nosso partido, 
acompanhando os tempos modernos, em nosso governo, em nossa equipe, teremos 
profissionais especializados, para navegar pela Internet, descobrir os programas de todos 
os ministérios tem e depois através do nosso comitê de engenharia e arquitetura, 
prepararmos os projetos, e nós como prefeito caberá junto com nossos deputados do PP, 
do DEM, do PPS, do PMDB e mesmo do PT, viajar para Brasília e buscar parceria e a 
liberação das verbas necessárias, serei o prefeito do abraço a nossa gente, aquele abraço 
sincero de sempre, nas ruas, nas avenidas, nos bairros e no interior, o mesmo Aylton de 
sempre, mas serei também, o prefeito que viajará muito para buscar recursos e 
investimentos para beneficiar nossa gente e desenvolver nossa terra, acredito piamente, 
que a boa convivência política, senhores vereadores, senhor deputado, trará bons 
resultados, pois sou um homem que quando administro  tenho bem claro, é preciso 
acrescentar recursos de fora, para fazer a diferença na realização de obras, serviços que a 
comunidade e o povo esperam, de nós, saberei e serei bem aberto e parceiro para repartir 
os méritos, o que é importante também, com quem nos ajudar, meu caro vereador 
Leandro, você também vai ser importante na ligação que aqui representa a força do 
PT e o próprio presidente Lula, senhor secretário Márcio  Biolchi, também que 
representa juntamente com o ex-prefeito o governo Yeda em nossa região, e se 
posso ser tudo que digo é porque tenho no vice Capitânio um companheiro fiel e 
dedicado, que, assumirá no nosso lugar com a maior tranqüilidade e sempre que for 
preciso não é Capitânio? Quero também, o apoio e a parceria de nossas entidades 
representativas, ACIC, CDL, OAB, sindicatos, associações e clubes de todos os 
setores sociais, serei um prefeito respeitador das leis e dos outros poderes, mas com luz 
própria e muita segurança nas decisões, meu olhar principal, será sempre pelos mais 
simples, mas sei também, que para poder ajudar os humildes, preciso da parceria dos 
empresários, meu caro Nelson, preciso dos produtores rurais, profissionais liberais, apoio 
dos nossos veículos de comunicação, Jussara, são muito importantes, os veículos de 
comunicação, eu sei a importância dos dois lados, como radialista e também como 
político, é claro, da dedicação da equipe de trabalho nós precisamos muito,não é Sana, Pedro 
Santana, Jairo, Moises, quem mais que esta por aqui que a gente já, Diolena, André, Eduardo, 
jovem que vai estar ao nosso lado, e demais componentes do nosso escalão de secretários, 
aqui também esta a Beth, o Albano, Cecconelo, o nosso Luciano Feldmann, também aqui esta 
o nosso Santana, Rafael, enfim de toda a nossa equipe de trabalho que nós tivemos a 
felicidade de escolher, também quero levar um abraço aos funcionários públicos, do magistério, 
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porque a gente prepara tudo mas quem ajuda a botar, a levar para a rua, é o nosso trabalho, 
são os nossos secretários, meu caro Camachinho, vou ter assessoria também do Doutor César, 
da Patrícia, e de tantos outros companheiros e companheiras para nos ajudar a administrar, vou 
precisar muito do carinho da população que terá em mim, o pequeno grande aliado na 
construção de uma sociedade mais justa,  progressista e feliz, já estou terminando, sem me 
desprender das nossas raízes, mas com a ajuda de todos os seguimentos, quero modernizar 
Carazinho, vamos consolidar nosso pólo educacional, referência regional em medicina, pólo 
metal mecânico e berço da lavoura mecanizada, vamos dar continuidade ao projeto Aurora, 
senhores administradores que deixam seu mandato,  iniciado pelos senhores e a grande 
Cotrijal, queremos incentivar a vinda de grandes empresas para nos agregar valor, gerar 
emprego aos nossos jovens e trabalhadores, mas vamos também valorizar as empresas 
locais, grandes, médias, pequenas, que na real são para nós, as grandes responsáveis 
pelo Carazinho de hoje, é bom trazer empresas de fora, elas acrescentam e nos dão 
destaque mas acredito muito e mesmo é no empresariado local na força da nossa gente, da 
gente que aqui vive, trabalha e gera riqueza e emprego, inclusive na força do home m 
do campo, o empresário local e o produtor rural, ganham aqui, mas reinvestem seus lucros 
aqui, fazendo o tal de crescimento sustentável, e antes de finalizar eu quero que  a minha 
mulher, a Cleonice, registre aqui com uma placa de prata, uma homenagem que nós 
temos a uma pessoa que trabalhou silenciosamente conosco, seu chapeuzinho preto, 
com sua jaquetinha, ele é funcionário publico municipal aposentado, Seu Eduardo dos 
Santos, vem aqui na frente seu Eduardo, a dona Cleonice vai lhe dar a placa de prata, o 
seu Eduardo representa aquele trabalhador silencioso, assim como o Antoninho do 
chapéu, representa aquele lá do bairro, da vila, aquele homem que gosta de política, e a 
Maria do sorriso representa alegria das cabos eleitorais, então um abraço, e o Rodrigo 
que também é o nosso mascote, o Rodrigo é lá do bairro Floresta, a nova primeira dama 
portanto faz a entrega para o seu Eduardo, está bonito, agora vou dar uma de animador, 
não é Verdi e Jussara, para finalizar então agradeço a Deus pela nossa saúde e nossa 
paz, porque o resto a gente tem que correr atrás, muito obrigado a todos, as 
autoridades que aqui nos prestigiaram aos ouvintes da rádios presentes, as tvs, 
jornais e revistas que farão suas reportagens, aos maravilhosos companheiros e 
companheiras de jornada e ao nosso povo querido, o grande abraço do Aylton e de 
todos, minha fé me diz que seremos felizes, vocês que são simples como nós, se sintam 
também no poder comigo, não no poder prepotente que assusta os cidadãos, mas no 
poder, que abraça e que respeita as pessoas e como disse o presidente eleito dos Estados 
Unidos, Barack Obama, eu também digo aqui: aos homens e mulheres simples da nossa 
querida Carazinho: sim, nós podemos; Mestre De Cerimônia Cleumar Moizes Tombini 
Citron (Chico Citron): Convidamos a Senhora Ieda Maria Rabuske Adams, esposa do 
Presidente da Câmara Municipal, Vereador Leandro Adams,  para fazer a entrega de um 
bouquet de flores para primeira dama Senhora Cleonice Magalhães; convidamos o Prefeito 
Aylton de Jesus Magalhães para receber das mãos do Senhor Alexandre Goellner, prefeito que 
está deixando o cargo às chaves da Prefeitura; Finalizados os pronunciamentos, retornamos a 
palavra ao Vereador Leandro Adams, Presidente da Câmara Municipal; Presidente Vereador 
Leandro Adams; quero cumprimentar a mesa, as autoridades já citadas anteriormente no 
protocolo, cumprimentar os Senhores, Senhoras, Jovens que trazem incentivos e o brilho a esta 
solenidade, é com muita honra que represento o Partido dos Trabalhadores- PT em um 
cargo público eletivo, e já assumindo no primeiro dia deste meu mandato como 
Presidente desta Casa, gostaria de agradecer, primeiramente aos  meus eleitores, 
também a minha família e aos meus amigos que muito me ajudaram e ajudam, 
pessoas estas que contribuem e me incentivam a buscar e a lutar por uma "Carazinho 
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Para Todos", dirijo-me a Vossa Excelência, Senhor Prefeito, Vice-Prefeito e colegas Vereadores 
recém empossados, para reiterar o nosso compromisso e a responsabilidade assumidos de 
forma democrática e legítima através das expectativas, esperanças e sonhos depositados nas 
urnas, estando ciente das adversidades e complexidades econômicas que nos batem à porta, 
sejamos capazes de realizar uma administração digna e ética, de acordo com a grandeza da 
posição que ora ocupamos, estou certo de que, mesmo quem não depositou o voto nas 
pessoas que compõe o executivo e o legislativo aqui representados hoje, como os demais 
eleitores, desejam e torcem pela nobreza de nossas intenções e realizações, que se fazem 
necessárias, diferenças, interesses pessoais e rivalidades partidárias não devem influenciar 
nossas ações, e sim devem estar voltadas à coletividade, o Poder Legislativo, Senhor Prefeito e 
Senhores Vereadores, deverá sempre manter a harmonia e o diálogo com o Poder Executivo, 
porém, jamais poderá ser subserviente ou cúmplice nas ações que, porventura, possam 
contrariar os nobres interesses populares, desta forma, o Poder Legislativo será autônomo e 
independente como reza a Constituição democrática deste país, tenho a certeza de que meus 
pares, aqui presentes, concebem desta forma o exercício parlamentar, após uma exaustiva 
campanha eleitoral, marcada por tantas propostas, metas, intenções, chega o momento de 
trabalhar pela confiança que a população de Carazinho depositou em nós e de selarmos um 
pacto de unidade diante do grande desafio , que ora se inicia, pois mudanças serão cobradas 
desta casa legislativa, certamente que as siglas partidárias agora devem ficar em segundo 
plano e convém que tenhamos uma postura coerente com os discursos da campanha e não nos 
esqueçamos da responsabilidade que assumimos em prol da cidadania, cada um de nós que 
aqui chegou, está ciente que o povo de nossa cidade espera ações concretas, portanto, 
convido a todos a uma ação conjunta de unidade na diversidade, sempre com o foco nas 
prioridades, precisamos ter bem presente que o tempo de uma legislatura é curto e passa 
rápido, considerando a demanda das necessidades, assumimos a Câmara Legislativa, num 
momento de crise internacional, que se desencadeou no cenário das Grandes Potências 
Econômicas, que já começaram a sentir as conseqüências em todos os setores de nossa 
economia, que atinge a todos nós, brasileiros, quero registrar o meu interesse em trabalhar 
muito em prol do que é relevante para todos a fim de garantir a conquista da cidadania e da 
dignidade humana, para que isto se concretize é importante saber ouvir e priorizar as 
necessidades, não podemos simplesmente lembrar de nossos eleitores no momento de novas 
campanhas, certamente, que não vamos sanar todas as necessidades num período de quatro 
anos, até mesmo porque os problemas sócio econômicos vêm se avolumando a cada dia, e 
situações novas surgem intensificando as desigualdades sociais, que retrata uma sociedade 
estratificada, Senhores e Senhoras tenho o compromisso e a responsabilidade para com o 
governo do prefeito Aylton, para com o povo que espera tanto do executivo quanto do 
legislativo um bom governo, uma administração pautada no interesse coletivo; senhores 
Vereadores, Senhor Prefeito é hora de aglutinar e somar forças para a solução de problemas 
que enfrentam a coletividade, tais problemas não são poucos, nem pequenos, temos que ter 
habilidade política, humildade, determinação, grandeza e compromisso para reunirmos todas as 
forças necessárias e assim, correspondermos aos anseios do nosso povo, e toda a divisão em 
política é enfraquecimento, portanto, vamos convergir esforços, arregaçar as mangas para o 
trabalho, apagar ressentimentos e mágoas acumuladas nas articulações e lutas para 
chegarmos até aqui, vamos à luta companheiros, desejo a cada um de nós muitas realizações e 
que tenhamos a coragem e a capacidade de elaborarmos projetos que realmente atendam aos 
anseios de nossa gente, agradeço a Deus por termos chegado até aqui e que ele nos guie e 
oriente para que todos nossos atos sejam pela responsabilidade social, desejo a todos um feliz 
e próspero Ano Novo, Muito Obrigado; Mestre De Cerimônia Cleumar Moizes Tombini Citron 
(Chico Citron): convido a todos para, em pé, ouvirmos o HINO RIOGRANDENSE, (Hino 
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Riograndense); Presidente Vereador Leandro Adams; Agradeço a presença das autoridades, 
dos convidados especiais e demais presentes; convoco os Senhores Vereadores para a reunião 
Ordinária  a ser realizada na próxima quinta-feira, dia 08 de janeiro de 2009, com início previsto 
para as 18h e 45min, na sede do Poder Legislativo Municipal de Carazinho, sob a proteção de 
Deus, declaro encerrada a presente Reunião Solene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Vereador Leandro Adams                                       Vereadora Sandra Citolin       
                   Presidente                                                                Secretária  
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