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      Ata da Sessão Solene do dia 25 de janeiro de 2010.............Ata 07 
 

Mestre de Cerimônias Senhorita Débora Sterlig; Senhores, senhoras, jovens, 
autoridades e convidados especiais dos homenageados, é com elevado espírito de 
reconhecimento e civismo que neste momento damos inicio a Sessão Solene, que 
como prerrogativa dos Poderes Executivo e Legislativo de Carazinho, presta uma justa 
homenagem a importantes personalidades da comunidade carazinhense pela vivência e 
pela convivência na nossa cidade e que trazido retorno inestimável a muitos, e nas mais 
diversas áreas, através do esforço, competência, espírito de liderança, 
empreendedorismo, solidariedade e justiça social, engrandecendo de sobremaneira 
aquele que é o melhor de todos, pois é o local onde escolhemos para viver, é o nosso 
município que completa 79 anos de emancipação político-administrativa. Convidamos 
para compor a mesa as seguintes autoridades: Vereador Gilnei Jarré – Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal. Sr. Aylton Magalhães – Exmo. Senhor Prefeito 
Municipal. Vereador Elbio Esteve - Secretário. Convidamos a ocuparem os seus lugares 
os demais vereadores: Vereador Erlei Vieira; Vereador Estevão De Loreno; Vereador 
Marcos Soares - Suplente do Vereador Paulino de Moura; Vereador Eugênio Grandó; 
Vereador Anselmo Britske – Suplente do Vereador Felipe Sálvia; Vereador Leandro 
Adams; Vereador José Jairo Scherer dos Santos - Suplente do Vereador Rudinei 
Brombilla. Honra-nos destacar os homenageados desta noite, convidando-os a tomar 
assento ao lado da mesa principal, as seguintes personalidades: Senhor Pedro 
Sant’Anna de Moraes, agraciado com o Título Cidadão Honorário de Carazinho, 
indicado pelo Poder Executivo de Carazinho. Senhor Luiz Alberto Xavier da Costa, 
agraciado com o Título Honorífico Comenda O Bombeador, indicado pelo Poder 
Executivo de Carazinho. Senhora Jussara Pauletti Biazus, agraciada com o título de 
Cidadão Honorário de Carazinho, indicado pelo Poder Legislativo. Senhor Ronaldo 
Nogueira de Oliveira, agraciado com o título de Cidadão Honorífico Comenda O 
Bombeador, indicado pelo Poder Legislativo; Senhora Vera Anita Suckau, agraciada 
com o título de Cidadão Emérito de Carazinho, indicada pelo Poder Legislativo; 
Senhora Simone Ramos, agraciada com o Título de Destaque Jornalístico indicada pelo 
Poder Legislativo; Senhorita Mara Steffens, agraciada com o Título de Destaque 
Jornalístico indicada pelo Poder Legislativo. Convidamos as pessoas que estiverem em 
pé, que tem assentos aqui na frente, que se puderem se sentar. Senhoras e senhores, 
homenageados, convidados e autoridades já nomeadas. Reiteramos a satisfação de 
suas presenças nesta sessão solene que integra a comemoração do aniversário do 
município e neste momento passamos a condução dos trabalhos desta Sessão solene 
ao presidente da Casa Legislativa Carazinhense, Vereador Gilnei Jarré, antes disso 
gostaríamos de nomear as entidades aqui representadas, e as seguintes autoridades, 
representante do Campus ULBRA – Carazinho, professora Maria Eleni. Representante 
da revista contato VIP, senhora Yolanda Banunas. Representantes das secretarias do 
executivo municipal. Representante da UPF – Campus Carazinho Senhora Diretora 
Tânia Keller. Representante do sub-comando do 38º batalhão da policia militar Capitão 
Jarbas Luis Borer. Representante do conselho municipal de saúde senhor Irineu 
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Graebin. Representante da liga feminina de combate ao câncer senhora Elizabete 
Adam. Representante da SINDICAR senhor Milton Schmidt. Representante da 
FUCCAR senhora Alda Kipper. Representante da OAB senhor Vilson Moreira. 
Representante do conselho municipal do idoso Senhora Guiomar Loss. Representando 
a 39ª Coordenadoria regional de educação senhora Lisete Jarré, sua coordenadora. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Sob a proteção de Deus, declaro abertos os 
trabalhos da presente Sessão Solene, a qual vem homenagear ilustres cidadãos que 
prestaram relevantes serviços à nossa comunidade através das distinções dos Títulos 
Honoríficos, fazendo parte das comemorações dos 79 anos de emancipação político-
administrativa do Município de Carazinho. Senhoras e Senhores, autoridades e demais 
convidados aqui presentes, nosso Boa Noite. Solicito ao Senhor Vereador Élbio Esteve, 
que proceda a leitura de um trecho da Bíblia e solicito a todos que se posicionem em pé 
para ouvirmos a palavra de Deus. (leitura da Bíblia); Solicito ao Senhor Secretário que 
proceda a leitura da CONVOCAÇÃO da presente Sessão Solene e dos suplentes de 
vereadores; Secretário Vereador Elbio Esteve; Carazinho, 20 de janeiro de 2010. 
convocação solene 01. Pelo presente convocamos vossa senhoria para a reunião 
solene que faremos realizar dia 25 de janeiro de 2010, segunda-feira, com inicio 
previsto as 20:00 h, tendo como local o plenário da Câmara Municipal de Carazinho, 
fazendo parte das comemorações alusivas aos 79 anos de emancipação político 
administrativa do nosso município, oportunidade que serão entregues os títulos 
honoríficos aos seguintes homenageados. Homenageados pelo poder legislativo: 
Senhora Jussara Pauletti Biazus – titulo cidadão honorário de Carazinho. Senhor 
Ronaldo Nogueira de Oliveira – titulo honorifico comenda o bombeador. Senhora Vera 
Anita Suckau - titulo cidadão emérito de Carazinho. Senhorita Mara Stefens – titulo 
destaque jornalístico. Senhora Simone Ramos – titulo destaque jornalístico. 
Homenageados pelo poder executivo: Senhor Pedro Sant’Anna de Moraes – titulo 
cidadão honorário de Carazinho. Senhor Luiz Alberto Xavier da Costa – titulo honorifico 
comenda o bombeador. Esperando contar com vossa presença desde já antecipamos 
agradecimentos e subscrevemo-nos. Gilnei Jarré – Presidente. Vereador Elbio Esteve. 
Vereador Estevão De Loreno. Vereador Felipe Sálvia. Vereador Paulino de Moura. 
Vereadora Sandra Citolin. Vereador Rudinei Brombilla. Vereador Leandro Adams. 
Vereador Eugênio Grandó e Vereador Erlei Vieira; Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura das convocações dos Suplentes; 
Vereador Elbio Esteve; Carazinho, 25 de janeiro de 2010. convocação 05/2010. 
Senhor Anselmo. Convoco Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de 
Vereadores no dia 25 de janeiro de 2010 na reunião solene de entrega de títulos que 
será realizada as 20:00 h, tendo em vista pedido de licença do Vereador Felipe Sálvia, 
por motivos particulares. Conforme dispõe regimento interno artigo 11, inciso II, alínea 
“e” desta casa. Atenciosamente Gilnei Alberto Jarré – Presidente. Carazinho, 25 de 
janeiro de 2010. convocação 06/2010. Senhor Marcos. Convoco Vossa Senhoria para 
assumir na Câmara Municipal de Vereadores no dia 25 de janeiro de 2010 na reunião 
solene de entrega de títulos que será realizada as 20:00 h, tendo em vista pedido de 
licença do Vereador Paulino de Moura, por motivos particulares. Conforme dispõe 
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regimento interno artigo 11, inciso II, alínea “e” desta casa. Atenciosamente Gilnei 
Alberto Jarré –Presidente.  Carazinho, 22 de janeiro de 2010. convocação 02/2010. 
Senhor José. Convoco Vossa Senhoria para assumir na Câmara Municipal de 
Vereadores no dia 25 de janeiro de 2010 na reunião solene de entrega de títulos que 
será realizada as 20:00 h, tendo em vista pedido de licença do Vereador Rudinei 
Brombilla, por motivos particulares. Conforme dispõe regimento interno artigo 11, inciso 
II, alínea “e” desta casa. Atenciosamente Gilnei Alberto Jarré – Presidente; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré;  convidamos a todos para se posicionarem em pé, para 
ouvirmos o Hino Nacional, executado por Luziléia Siqueira; (Hino Nacional); Solicito ao 
Senhor Secretário que proceda a leitura da Lei Municipal nº 7.104, de 18 de janeiro de 
2010, que concede o Título de Cidadão Honorário de Carazinho ao ilustre Senhor Pedro 
Sant’Anna de Moraes; Secretário Vereador Elbio Esteve; Lei Municipal nº 7.104, de 
18 de janeiro de 2010. Concede o Título de Cidadão Honorário de Carazinho ao Senhor 
Senhor Pedro Sant’Anna de Moraes. Vice-prefeito no exercício de cargo de prefeito do 
município de Carazinho, estado do Rio Grande do Sul, faço saber que o legislativo 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: art. I – é concedido o titulo de cidadão 
honorário de Carazinho ao senhor Pedro Sant’ Anna de Moraes pelos relevantes 
serviços prestados a comunidade de Carazinhense. Art. II – a outorga desta distinção 
será realizada na semana do município de 2010 em reunião solene na Câmara 
Municipal. Art. III – essa lei entra em vigor na data  de sua publicação. Gabinete do 
prefeito, 18 de janeiro de 2010. Alexandre Moacir Capitânio – Prefeito em exercício. 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Solicito a Mestre de cerimônia, Srta. Débora Sterlig, 
que proceda a leitura do currículo do homenageado; Mestre de Cerimônias Senhorita 
Débora Sterlig; senhor Pedro Sant’Anna de Moraes. Nascido em Santo Augusto - RS, 
no dia 03.05.1941, é diplomado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal 
de Santa Maria. Profissionalmente exerceu a especialidade em Análises Clínicas. 
Possui Certificado de Especialista em Saúde Pública, pela Escola de Saúde Pública da 
Secretaria do RS. Iniciou a sua atividade pública na Cidade de São Luiz Gonzaga onde 
foi vereador por duas legislaturas, exercendo a presidência da Câmara por seis anos 
consecutivos, fato inédito na história do Legislativo São-luisense. Foi líder de sua 
bancada e em várias oportunidades assumiu a prefeitura de São Luiz Gonzaga, cidade 
onde também teve atuação destacada no meio leonístico, sendo eleito em 1.975 
governador do então Distrito L9, do Lions Internacional, sendo na oportunidade o 
Governador mais jovem do mundo. Posteriormente transferiu-se para Porto Alegre, no 
cargo de Assessor da Presidência e Supervisão da Área Médica do Instituto de 
Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS na Gestão do Governador Jair 
Soares, também assumiu como assessor superior da Direção da Mesa da Assembléia 
Legislativa do RS. Em março de 1.987, como funcionário efetivo da Secretária municipal 
de saúde do RS transferiu-se para Carazinho, onde fixou residência exercendo suas 
atividades profissionais no antigo Centro de Saúde do Estado, prédio onde hoje esta 
localizada a Secretaria Municipal da Saúde, exerceu igualmente suas atividades 
profissionais no Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Comunitário de Carazinho. 
De origem familiar, com raízes políticas logo se integrou e logo começou a exercer essa 
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atividade também no município de Carazinho em 1.993, assumindo pela vez primeira a 
Secretaria Municipal de Saúde de Carazinho, na Gestão do Prefeito Iron Albuquerque, 
naquele período administrativo foi eleito o Primeiro Presidente do então recém criado 
Centro de Medicina Preventiva e Psicossocial, foi o primeiro presidente do CMS de 
Carazinho, participou como membro titular do COMDICACAR, do CONSEPRO e do 
Conselho Municipal de Entorpecentes. Em 1996, foi eleito Vereador no Município de 
Carazinho, fez parte da Mesa Diretora como vice-presidente e exerceu a liderança da 
sua bancada.Posteriormente, a convite do Prefeito Aylton assumiu a Direção Técnica 
das Centrais Elétricas de Carazinho-ELETROCAR. Em 1.998, a convite do Prefeito, 
assume pela segunda vez a SMS. No ano de 2.000 concorreu como vice-prefeito na 
chapa do então e hoje Prefeito Aylton, não logrando êxito naquela oportunidade. De 
2.001 a 2.003 foi Presidente do Partido Progressista. Entre 2.001 e 2.008 exerceu suas 
atividades profissionais embora já estivesse aposentado, em vários locais, dentre eles o 
Laboratório Sant’Anna ( Análises Clínicas ). Em 2.009 a convite do atual Prefeito, 
assume pela terceira vez a SMS estando atualmente desempenhando esta função. 
Além dessa atribuição assumiu recentemente a Presidência do Conselho de 
Administração da Sociedade Beneficente Centro de Medicina Preventiva e Psicossocial 
- CMPP. É membro nato do Conselho Municipal da Saúde de Carazinho. O Dr. Pedro 
Sant’Anna de Moraes é casado com a senhora Lúcia Maria Cabeleira de Moraes, há 41 
anos, tendo o casal três filhos: o Dr. Rafael Sant’Anna de Moraes casado com Tatiane 
M. de Moraes, o Dr. Fernando Sant’Anna de Moraes casado com a Dra. Liliane S. 
Sant’Anna de Moraes e o Dr. Fábio Sant’ Anna de Moraes noivo da Dra. Andrea 
Heinen. Para a felicidade do casal, os netos Vinícius e Yasmin Sant’Anna de Moraes 
nasceram em Carazinho; Presidente Vereador Gilnei Jarré ; Solicito ao Prefeito 
Municipal Aylton Magalhães para que proceda a entrega da cópia original da Lei 
Municipal n.º7.104 e o Título de Cidadão Honorário ao homenageado; Convidamos a 
Srta. PAULA SOARES, para fazer a entrega de um ramalhete de flores a Sra. Lucia  
Maria de Moraes; Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura da Lei Municipal 
n. º 7.105, de 18 de janeiro de 2010, que concedeu o Título Honorífico Comenda “O 
Bombeador” ao Sr. LUIZ ALBERTO XAVIER DA COSTA; Secretário Vereador Elbio 
Esteve; Lei Municipal n. º 7.105, de 18 de janeiro de 2010. Concede o Título Honorífico 
Comenda “O Bombeador” ao Sr. LUIZ ALBERTO XAVIER DA COSTA. O Vice-prefeito 
no exercício do cargo de prefeito do município de carazinho, estado do Rio Grande do 
Sul, faço saber que o legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: art. I 
– é concedido o titulo honorifico comenda o bombeador ao senhor Luiz Alberto Xavier 
da Costa, pelos relevantes serviços prestados a comunidade carazinhense. Art. II – a 
outorga dessa distinção será realizada na semana do município de 2010 em reunião 
solene da câmara municipal. Art.  III esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete do prefeito, 18 de janeiro de 2010. Alexandre Moacir Capitânio – prefeito em 
exercício; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Solicito a Mestre de cerimônia, Srta. 
Débora Sterlig, que proceda a leitura do currículo do homenageado; Mestre de 
Cerimônias Senhorita Débora Sterlig; Senhor LUIZ ALBERTO XAVIER DA COSTA. 
Nascido em 14 de maio de 1947 na cidade de  Santa Maria.  Filho de  Almiro do Silva 
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Costa e EIvira Xavier da Costa. Casado com  Vera Regina Fleck da Costa, com quem 
tem três Filhos: Melissa, Karina e Luiz Alberto e dois Netos: Vitória e Henrique. É 
formado em Licenciatura Química pela Uiverside Federal de Santa Maria em 1972. Foi 
Professor de Química no Ensino Médio durante 21 anos. Foi Químico Responsável no 
antigo SLC atual John Deere Brasil de Horizontina durante 18 anos e como Consultor 
Técnico durante quatro anos. Fundou a Mekal Produtos Químicos Lida em 14 de junho 
de 1986, sua Transferência para Carazinho se deu no ano de 2001,  tanto como sua 
Residência, quanto com a  Mekal Tintas; Os  Cargos Ocupados foram:  Diretor 
Presidente do Grupo Mekal. Presidente do Conselho Consultivo do SENAI. Diretor 
Industrial da ACIC. Empreendimentos da Mekal estão assim relacionados:  Mekal Tintas 
– Carazinho. Mekal Química – Horizontina. Mekal Logística – Carazinho; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; Solicito ao Sr. Alexandre Capitânio - Vice Prefeito Municipal,  
que proceda a entrega de cópia da lei e do Título Honorífico Comenda “O Bombeador” 
ao homenageado Sr. Luiz Alberto Xavier da Costa; Solicito a Senhora FRANCIELE DA 
SILVA, para que proceda a entrega de um Bouquê de flores à esposa do 
homenageado, Sra.VERA REGINA FLECK DA COSTA; Solicito ao Senhor Secretário 
que proceda a leitura da Lei Municipal n.º 7.115, de 19 de janeiro de 2010, que concede 
o Título de Cidadão Honorário, à Sra. JUSSARA BIAZUS; Secretário Vereador Elbio 
Esteve; Lei Municipal n.º 7.115, de 19 de janeiro de 2010, concede o Título de Cidadão 
Honorário, à Sra. JUSSARA BIAZUS. Autor: mesa diretora. O Vice-prefeito no exercício 
do cargo de prefeito do município de carazinho, estado do Rio Grande do Sul, faço 
saber que o legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: art. I – é 
concedido o titulo cidadão honorário a senhora Jussara Pauletti , pelos relevantes 
serviços prestados a comunidade carazinhense. Art. II - esta lei entra em vigor na data 
de sua publicação. Gabinete do prefeito, 19 de janeiro de 2010. Alexandre Moacir 
Capitânio – prefeito em exercício; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Solicito a Mestre 
de cerimônia, Srta. Débora Sterlig, que proceda a leitura do currículo da homenageada; 
Mestre de Cerimônias Senhorita Débora Sterlig; Senhora Jussara Maria Pauletti 
Biazus, nascida em 20 de janeiro de 1952, é natural de Caxias do Sul. Graduou-se em 
Administração de Empresas pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduação em 
Gestão Estratégica pela Universidade de Passo Fundo. Em 1975, casou-se com Vilson 
Luiz Biazus, oportunidade em que veio morar em Carazinho, cidade onde residem por 
quase 35 anos. De casamento nasceram seus dois filhos, Fernando e Lúcio. Por 16 
anos, Jussara exerceu atividades na Prefeitura Municipal, como Secretária de 
Habitação e Assistência Social, no primeiro e segundo mandato do Prefeito Iron 
Albuquerque e depois como Secretária do Planejamento e Urbanismo e Diretora do 
Departamento de Trânsito, de 1997 ao ano 2000, no Governo Aylton. Novamente atuou 
como Secretária de Assistência Social, no governo do Prefeito Alexandre Goellner. 
Como Secretária de Assistência Social atuou pela implementação da Lei Orgânica de 
Assistência Social no Rio Grande do Sul, implantou a municipalização da Assistência 
Social, com a criação do Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal 
do Idoso, Conselho Municipal dos Portadores de Necessidades Especiais e Altas 
Habilidades, dentre outros instrumentos para a efetivação dos direitos e garantias 
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fundamentais. Além disso, implementou outros programas de alta relevância na área 
social, destacando-se a criação do Abrigo Municipal Professora Odila, a implantação do 
Programa Bolsa Família, Programa Sentinela, bem como pela organização dos Grupos 
de Terceira Idade desta cidade, sendo o Grupo de Teatro "Quebrando As Regras" um 
dos frutos do seu empenho. Porém, seu comprometimento comunitário iniciou tão logo 
aportou nesta cidade, fato corroborado pelos Encontros de Casais e de Jovens com 
Cristo, como foi por diversos anos foi Catequista da Paróquia da Glória e pela 
participação na Diretoria do CINCA Lar da Menina. Sobretudo atesta sua identificação 
com as causas sociais o trabalho que desenvolve a 25 anos na  Liga Feminina de 
Combate ao Câncer, entidade na qual exerceu o cargo de Presidente em três 
oportunidades, uma das quais no mandato que ora transcorre. A trajetória de vida 
largamente identificada com a causa e o conhecimento social do município pode se 
confundir com a implementação de políticas sociais ocorridas ao longo das últimas duas 
décadas em Carazinho, exatamente o que chancela a pessoa determinada, dinâmica, 
política por opção e imposição, italiana solidária e impetuosa, mulher forte, honesta e 
trabalhadora; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Solicito ao Vereador Leandro Adams, 
2° Vice Presidente, que assuma os trabalhos da Casa para que este Presidente possa 
proceder à entrega do título de Cidadã Honorário de Carazinho a Sra. Jussara Pauletti 
Biazus; Presidente Vereador Leandro Adams; Convido a Sra. Lisete Jarré, que 
proceda a entrega de um ramalhete de flores à nossa homenageada a Sra. Jussara 
Biazus; devolvo os trabalhos ao presidente desta casa Vereador Gilnei Jarré; Vereador 
Gilnei Jarré; Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura da Lei Municipal n.º 
7.114, de 19 de janeiro de 2010 que concede a comenda “O Bombeador” ao Sr. 
RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA; Secretário Vereador Elbio Esteve; Lei 
Municipal n.º 7.114, de 19 de janeiro de 2010 que concede a comenda “O Bombeador” 
ao Sr. RONALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA. Autor Mesa Diretora. O Vice-prefeito no 
exercício do cargo de prefeito do município de carazinho, estado do Rio Grande do Sul, 
faço saber que o legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: art. I – é 
concedido o titulo honorifico comenda o bombeador ao senhor Ronaldo Oliveira de 
Oliveira, pelos relevantes serviços prestados a comunidade carazinhense. Art. II – esta 
lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do prefeito, 1º de janeiro de 
2010. Alexandre Moacir Capitânio – prefeito em exercício; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; Solicito a Mestre de cerimônia, Srta. Débora Sterlig, que proceda a leitura do 
currículo do homenageado; Mestre de Cerimônias Senhorita Débora Sterlig; Senhor 
Ronaldo Nogueira de Oliveira, 43 anos, casado, pai de três filhos, pastor evangélico 
com ordenação ocorrida em de 29 de Março de 2001. Cursou Teologia na Escola de 
Educação Teológica das Assembléias de Deus. Cursou Gestão Pública Moderna na 
FDRH - Fundação de Recursos Humanos do RS. Extensão em Gestão Pública com 
conceito “A” na UFGRS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é 
Acadêmico de Administração de Empresas da Ulbra-POA. Atuação Parlamentar: 
Vereador em Carazinho RS nas Legislaturas de 1992, 1996, 2000 e 2004. Presidente 
da Câmara Municipal no ano 2000, ocasião em que implantou-se a Câmara Cidadã 
através do Balcão do Trabalhador e a Câmara Estudantil de Treinamento de 
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Lideranças. Atuação Executiva: Diretor Presidente da COOHEV – Cooperativa 
Habitacional Evangélica, promoveu projetos que culminou com a construção de mais de 
300 casas nos residenciais Cantares, Lindóia e Filadélfia. Secretário municipal de 
Habitação e Assistência Social em 1997, Período em que implantaram-se os 
loteamentos Planalto e Aparecida com construção de 254 casas. Prefeito Municipal em 
Exercício no Mês de Fevereiro do ano 2000. Secretário municipal de Obras e Serviços 
Urbanos em 2002, Período em que implantaram-se os serviços de ouvidoria ao cidadão 
e a distribuição de tarefas por setor. Diretor do Departamento de Transportes do estado 
do Rio Grande do Sul de janeiro de 2007 á março 2008, Período em que implantaram-
se sistemas de controle eletrônico para despesas de manutenção e uso racional da 
frota através do  Selo Cidadão Dirigindo o Rio Grande. Diretor Presidente da FGTAS – 
Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social de março de 2008 até a presente data. 
Produção Bibliográfica: Produziu os livros "Relacionamento Familiar" e "Comunicação e 
Métodos de Evangelização", ambos editados pela Editora Contato; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; Solicito ao Senhor Vereador Marcos Soares que proceda a 
entrega da comenda “O Bombeador” ao homenageado, juntamente com um cópia da 
Lei Municipal de outorga do título; Solicito a Sra. ADRIANA PILGER que proceda a 
entrega de uma ramalhete de flores a Sra. Rejane de Oliveira, esposa do 
homenageado; Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura da Lei Municipal n.º 
7.116, de 19 de janeiro 2010 que concede o título de Cidadão Emérito a Sra. VERA 
ANITA SUCKAU; Secretário Vereador Elbio Esteve; Lei Municipal n.º 7.116, de 19 de 
janeiro 2010. concede o título de Cidadão Emérito a Sra. VERA ANITA SUCKAU. Autor: 
Mesa Diretora. O Vice-prefeito no exercício do cargo de prefeito do município de 
carazinho, estado do Rio Grande do Sul, faço saber que o legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte lei: art. I – é concedido o titulo cidadão emérito de 
carazinho a Sra. Vera Anita Suckau, pelos relevantes serviços prestados a comunidade 
carazinhense. Art. II - esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do 
prefeito, 19 de janeiro de 2010. Alexandre Moacir Capitânio – prefeito em exercício; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; Solicito a Mestre de cerimônia, Srta. Débora Sterlig, 
que proceda a leitura do currículo da homenageada; Mestre de Cerimônias Senhorita 
Débora Sterlig; Senhora Vera Anita Suckau. Natural de Carazinho. Filha de Hilda 
Suckau e Nicolau Eugênio Suckau que recebeu título de Cidadão Honorário de 
Carazinho em  1983. Seus Filhos são Tatiana e Julian Suckau Mendez. É Licenciada 
em História Natural. Suas experiências profissionais são: Docente de ensino 
fundamental na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Paraná e na Escola 
Estadual Pio XII, em Porto Alegre. Docente de Ensino Médio, na Escola Estadual de 
Ensino Médio Cônego João Batista Sorg, em Carazinho (de 1980 a 2002). 
Coordenadora de programas de saúde, valorização da vida e meio ambiente com várias 
experiências em organização de eventos. Vice-diretora da Escola Estadual de Ensino 
Médio (de 1985 a 2001). Diretora do Departamento Municipal de Meio Ambiente (junho 
a dezembro de 2000). Uma das fundadoras da Associação Amigos do Meio Ambiente 
(AMA) com dois mandatos de  Presidente e dois de  Vice - Presidente desta entidade. 
Integrou por diversos mandatos a diretoria do Hospital Comunitário de Carazinho. 
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Atualmente integra um cargo de suplência. Em 1995 integrou a Comissão de Energia 
do município de Carazinho. Foi conselheira do Conselho Municipal de Entorpecentes 
desde a sua fundação (1999) e exerceu por alguns anos a presidência. Atualmente atua 
como voluntária. Foi conselheira do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Integrou por 
um mandato como suplente na área ambiental o Conselho Regional de 
Desenvolvimento do Planalto Médio. Fez parte do Comitê de Gerenciamento da Bacia 
Hidrográfica do Alto Jacuí, integrando o grupo de Educação e Divulgação até o ano de 
2009. Coordenadora do Programa Yacamim desde agosto de 2007; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; Solicito ao Senhor Vereador Erlei Vieira que proceda a entrega 
do Título de Cidadão Emérito a homenageada, juntamente com uma cópia  original da 
Lei Municipal; Solicito a Senhora SIMONE NASCIMENTO, que proceda a entrega de 
um ramalhete de flores a Senhora Vera Anita Suckau; Solicito ao Senhor Secretário que 
proceda a leitura da Lei Municipal n.º 7.113, de 19 de janeiro 2010 que concede o título 
de Destaque Jornalístico a Sra. SIMONE RAMOS; Secretário Vereador Elbio Esteve; 
Lei Municipal n.º 7.113, de 19 de janeiro 2010 que concede o título de Destaque 
Jornalístico de Carazinho a Sra. SIMONE RAMOS. Autor: Vereador Gilnei Jarré, 
Vereador Elbio Esteve, Vereador Eugênio Grandó, Vereador Erlei Vieira e Leandro 
Adams. O Vice-prefeito no exercício do cargo de prefeito do município de carazinho, 
estado do Rio Grande do Sul, faço saber que o legislativo aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: art. I – é concedido o titulo destaque jornalístico a Sra. Simone 
Ramos, pelos relevantes serviços prestados a comunidade carazinhense. Art. II – esta 
lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do prefeito, 19 de janeiro de 
2010. Alexandre Moacir Capitânio – prefeito em exercício; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; Solicito a Mestre de cerimônia, Srta. Débora Sterlig, que proceda a leitura do 
currículo da homenageada; Mestre de Cerimônias Senhorita Débora Sterlig; 
Senhora Simone de Sousa Ramos nasceu em Porto Alegre, é casada com Dayber 
Macedo e tem um filho, Andrey Ramos Macedo. Formada na Pontifícia Universidade 
Católica do RS (PUC-RS), atua na área de comunicação social desde o ano de 1990. 
Iniciou suas atividades profissionais na área de jornalismo como repórter da Rádio 
Uirapuru, em Passo Fundo. Na mesma cidade também trabalhou no Jornal Diário da 
Manhã. Após fixar residência em Carazinho no ano de 1995, trabalhou como repórter e 
colunista do jornal Diário da Manha. Foi também sócia-proprietária do Jornal Noticioso, 
quando passou de semanário para diário e mudou a denominação para Jornal Diário 
Noticioso. Trabalhou ainda como Assessora de Imprensa na Câmara de Vereadores de 
Carazinho, na Unimed Região da Produção, na Fundescar e na Prefeitura de Carazinho 
e também como Produtora Executiva da TV Pampa Carazinho em 2000, quando teve 
início o programa jornalístico local Pampa Meio Dia. Em 2001 criou o Jornal Cidade, 
semanário que foi transformado em jornal mensal e que ainda está em circulação. Em 
2005 iniciou suas atividades no Jornal Correio do Povo e Rádio Guaíba AM como 
repórter correspondente de Carazinho e região, função que continua exercendo 
atualmente. Esta é a terceira vez que a jornalista Simone Ramos é agraciada pelo 
Poder Legislativo com o Troféu Destaque Jornalístico; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; Solicito ao Senhor Vereador Élbio Esteve que proceda a entrega do Título 
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Destaque Jornalístico a homenageada, juntamente com uma cópia original da Lei 
Municipal; Solicito a Sra. LILIANA CHAPUIS, que proceda a entrega de um ramalhete 
de flores a Senhora Simone Ramos; Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura 
da Lei Municipal n.º 7.112, de 19 de janeiro de 2010, que concede o título de Destaque 
Jornalístico de Carazinho a Sra. MARA STEFFENS; Secretário Vereador Elbio 
Esteve; Lei Municipal n.º 7.112, de 19 de janeiro de 2010, concede o título de Destaque 
Jornalístico de Carazinho a Srta. MARA STEFFENS. Autor: Vereadores Paulino de 
Moura, Felipe Sálvia, Rudinei Brombilla e Sandra Citolin; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; O Vice-prefeito no exercício do cargo de prefeito do município de carazinho, 
estado do Rio Grande do Sul, faço saber que o legislativo aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: art. I – é concedido o titulo destaque jornalístico a Sra. Mara 
Steffens, pelos relevantes serviços prestados a comunidade carazinhense. Art. II – esta 
lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do prefeito, 19 de janeiro de 
2010. Alexandre Moacir Capitânio – prefeito em exercício; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; Solicito a Mestre de cerimônia, Srta. Débora Sterlig, que proceda a leitura do 
currículo da homenageada; Mestre de Cerimônias Senhorita Débora Sterlig; 
Senhorita Mara Cristiane Steffens é natural de Não-Me-Toque, nascida a 22 de outubro 
de 1983. É filha do casal de agricultores Valdírio e Iris Steffens. Com 19 anos saiu da 
casa dos pais em busca do sonho de ser jornalista. Trabalhou no Jornal Correio 
Regional de Não-Me-Toque como repórter e diagramadora. Em 2007 veio para 
Carazinho para trabalhar no Jornal e Rádio Diário da Manhã. Iniciou como colunista 
social e mais tarde passou a fazer parte da equipe de reportagem. Em dezembro de 
2007 formou-se em letras pela Universidade de Passo Fundo, Campus Carazinho. 
Atualmente é jornalista do Jornal e Rádio Diário da Manhã e integra a equipe de 
esportes da rádio como repórter de campo e comentarista; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré; Solicito ao Senhor Vereador Estevão De Loreno,  que proceda a entrega de 
cópia da lei e do Título Destaque Jornalístico a homenageada Sra. Mara Steffens; 
Convido a Sra. DÉBORA STERLIG que proceda a entrega de um ramalhete de flores a 
homenageada Sra. Mara Steffens; Mestre de Cerimônias Senhorita Débora Sterlig; 
gostaríamos de neste momento de destacar as presenças do ex-prefeito Alexandre 
Goellner, do representante da UACC Senhor João da Veiga Antunes, dos 
representantes do jornal e rádio diário da manhã, dos representantes da rádio Gazeta 
AM -670, da representante senhora Silvana Xavier do jornal People, e do senhor 
Alexandre Capitânio – vice-prefeito; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Concluída a 
entrega dos Títulos Honoríficos 2010, Concedemos a palavra ao Vereador Eugenio 
Grandó, para falar em nome da bancada do PTB; Vereador Eugênio Grandó; Senhor 
Presidente, senhor prefeito, senhor vice-prefeito, senhores vereadores, secretários 
municipais, familiares dos homenageados da noite, senhores e senhoras, em nome do 
PTB, nosso muito obrigado a cada um dos homenageados da noite, por se doarem em 
prol de um Carazinho melhor, muitas vezes de forma graciosa, como é o caso da Vera, 
o caso da Jussara, que no momento esta se doando de forma graciosa, obrigado por 
fazerem parte dessa comunidade, obrigado por somarem por um carazinho melhor, 
obrigado por ajudarmos a termos uma comunidade mais serena, mais segura, melhor 
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para se viver, não posso me furtar de uma referencia especial ao Ronaldo e  a Jussara, 
porque quando a pessoa chega num lugar, como político, como vereador, ou tem uma 
história, a pessoa não chega sozinha, a pessoa trouxe conquistas, e trouxe 
aprendizados de pessoas que passaram pela sua vida, a Jussara eu convivi oito anos 
com ela, fui colega de secretario de município durante oito anos com ela, tenho um 
pouco de sua teimosia, Jussara, mas tenho muito da tua garra, e muito da tua 
honestidade eu carrego comigo, Ronaldo, meu porto seguro, no PTB, quando a 
tempestade chega me socorro do companheiro e amigo Ronaldo, recordista na 
construção de casas populares, fomentando a habitação em nosso município, quero 
dizer em nome do PTB, que é bom morar em Carazinho, é bom ter quem homenagear, 
é uma satisfação para ,mim  como vereador homenagear casa um de vocês, cada qual 
na sua área contribuindo para uma sociedade melhor, muito obrigado; Presidente 
Vereador Gilnei Jarré; Concedemos a palavra ao Vereador Élbio Esteve, para falar em 
nome da bancada do PSDB; Concedemos a palavra ao Vereador Élbio Esteve, para 
falar em nome da bancada do PSDB; Vereador Elbio Esteve; boa noite Senhor 
Presidente, senhor prefeito, vice-prefeito, ex-prefeito Alexandre, autoridades já 
nomeadas, alguns secretários, com muita honra, eu cheguei em carazinho em 89, e 
aqui trilhei meu trabalho de médico e aprendi a conhecer as pessoas nesta cidade, 
então o que se faz todo ano é isso, um reconhecimento ao trabalho que essas pessoas 
vem fazendo ao longo desses anos, em especial, um agradecimento a Jussara, que a 
gente conhece do partido, que tem um trabalho social muito importante, esta lidando 
com a liga que é uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer bem feito, ao Dr. 
Pedro que eu conheço já a algum tempo, da secretaria de saúde, um bom, ótimo 
companheiro que a gente já teve nos outros anos, aos demais, ao Ronaldo pelo 
trabalho excelente que vem fazendo pelo estado e pelo município, ao dono da Mekal, 
ao Sr. Luiz, meus parabéns, Dona Vera, Simone, Mara, o PSDB só tem a agradecer a 
todas aquelas pessoas que fazem e engrandecem o município, mais uma vez que 
sirvam de exemplo essas pessoas, boa noite a todos; Presidente Vereador Gilnei 
Jarré;  Concedemos a palavra ao Vereador Anselmo Britzke, para falar em nome da 
bancada do PDT; Vereador Anselmo Britzke; Senhor Presidente, nosso amigo 
prefeito, Senhores Vereadores, publico aqui presente, é com muita satisfação que 
venho hoje em nome do meu partido, homenagear essas pessoas que hoje se 
encontram em nossa casa, quero me reportar a duas pessoas especialmente, a 
professora Vera Suckau, a nossa vice-diretora da nossa escola Sorg, muitas batalhas, 
professora, e ao meu grande amigo Ronaldo, Ronaldo, aprendi, câmara de vereadores 
estudantil aprendi, estamos ai, não chegamos na primeira, mas vamos tentar de novo, 
parabéns a todos vocês, parabéns aos caros colegas vereadores por essa escolha mais 
uma vez, muito sábia, parabéns a todos; Presidente Vereador Gilnei Jarré;  
Concedemos a palavra ao Vereador Estevão De Loreno, para falar em nome da 
bancada do PP; Vereador Estevão De Loreno; Senhor Presidente Senhores 
vereadores. Senhor Prefeito Municipal -Aylton Magalhães Senhor Vice- Prefeito - 
Alexandre Capitânio, Imprensa e autoridades aqui presentes. Senhores homenageados: 
Sr. Ronaldo Nogueira de Oliveira, Dr. Pedro Santana de Moraes, Sr° Luiz A. Xavier da 
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Costa. Srª. Jussara Biazus. Srª. Vera Suckau. Srª. Simone Ramos. Srª. Mara Stefens. E 
com muita alegria que em nome da Bancada do PP - Partido Progressista venho a esta 
tribuna. Agradecendo também a presença dos familiares e amigos dos homenageados, 
bem como dos senhores e senhoras parlamentares; Serei breve e objetivo saudando 
estas ilustres personalidades, que com muito orgulho estamos aqui hoje 
homenageados, pêlos seus esforços e dedicação dos trabalhos realizados a nossa 
comunidade, fazendo junto historia do nosso povo de carazinho, nada mais justo dar 
parabéns e desejar a cada um mais sucessos em suas vidas. Muito Obrigado; 
Presidente Vereador Gilnei Jarré; concedemos a palavra ao Sr. Pedro Sant’Anna de 
Moraes, que falara em nome dos homenageados do poder executivo; Senhor Pedro 
Sant’Anna de Moraes; excelentíssimo Senhor Presidente da câmara Gilnei Jarré, meu 
caro prefeito municipal Aylton Magalhães, Senhores Vereadores, senhor vice-prefeito 
Alexandre Capitânio, autoridades que aqui se fazem presentes, civis, militares, 
eclesiásticas, imprensa que nos ouve com sua presença neste instante, meus colegas 
secretários, assessores da secretaria da saúde, funcionários do município, senhoras, 
senhores aqui presentes, a noite é de transcendental importância para nós, vivemos um 
momento histórico nas nossas vidas profissionais, e eu recebo a incumbência de em 
nome também do colega Luiz Alberto Xavier da  Costa, falar e agradecer, as nossas 
indicações pelo poder executivo, porque Senhor presidente é necessário expressar a 
felicidade desse encontro com a realização. Esta noite, sem dúvida nenhuma, é para 
nós, um motivo de muito orgulho e de muita satisfação, porque meu senhor presidente, 
na vida dos homens, como na vida dos povos, existem os momentos, momentos estes 
em que uma soma de outros momentos o precederam, momentos de luta, momentos 
de procura, momentos de uma vida pública. E este, é um momento, marcante, decisivo, 
talvez único, aqui estamos num marco em que delimita as duas vidas de uma mesma 
vida, num lugar geométrico onde houve um início, e onde, haverá um término. 
Reportamo-nos, Senhor presidente, a mil novecentos e oitenta e sete, quando chegava 
eu, minha esposa, e os meus três guris, aqui em Carazinho, era um ilustre 
desconhecido, não tinha nenhuma referência, a não ser o saudoso Doutor Armindo 
Xavier da Cruz, que tinha sido comigo, governador do Lions, no ano de mil novecentos 
e setenta e cinco. E aqui, fomos recebidos, e aqui nos integramos, na comunidade de 
Carazinho, e hoje, os meus guris, estão crescidos, Lucia Maria e eu, tivemos a ventura 
de ter também as nossas noras, que aqui estão, e eu tenho orgulho de dizer que hoje, 
sou conterrâneo dos meus netos, Vinícius e Yasmin, por isso a noite é de festa, a noite 
é de comemoração, e eu quero, meu querido prefeito, Aylton Magalhães, agradecer a 
lembrança, pelo titulo que me foi conferido. Sei do sonho que você tem, de fazer, esse 
Carazinho, cada vez mais pulgente, Luiz Alberto e eu, estaremos ao seu lado, 
propugnando para que aquele sonho que tu tem, seja realmente uma realidade, muito 
obrigado meu prefeito, muito obrigado meu Vice-Prefeito, obrigado senhores 
vereadores, por aprovarem as nossas indicações, a Câmara de Vereadores é realmente 
aquela caixa de ressonância, e vocês, são os porta vozes e os anseios da nossa 
comunidade. Quero agradecer enfim a comunidade de Carazinho, por ter nos recebido. 
Aqui criamos raízes, aqui estamos vivendo no dia-a-dia, e aqui, queremos sempre, cada 
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vez mais propugnar pelo progresso desta terra, parabéns aos colegas homenageados 
da noite, eu disse que a noite é de festa, é realmente um chegar de coração a coração, 
vocês também merecem os nossos aplausos e as nossas considerações, meu caro 
presidente, hoje, cerram-se as cortinas das comemorações de setenta e nove anos de 
Carazinho, daqui sairemos com centelhas, fazer arder ainda mais a chama do nosso 
amor por essa terra, e acreditando na nossa capacidade de trazer ao nosso tempo mais 
sorrisos, eu creio em Carazinho, na lucidez dos seus filhos, naqueles que apoiados nos 
legados que nos deixaram os conterrâneos que nos precederam, saberão fazer maior o 
nome do nosso município. O nosso caminho está aberto, sigamos que é muito o que de 
nos esperam, vamos e tornemos com os nossos destinos mais grandiosos ainda os 
destinos de Carazinho. Deus há de nos guiar, muito obrigado; Presidente Vereador 
Gilnei Jarré; Concedo a palavra a Senhora Jussara Biazus que falará, em nome dos 
homenageados do Poder Legislativo; Senhora Jussara Pauletti Biazus; Ilustríssimo 
senhor Prefeito Municipal Aylton Magalhães, ilustríssimo Presidente da Câmara de 
vereadores, Gilnei Jarré, cumprimentando-os quero cumprimentar a todas as 
autoridades aqui presentes, quero saudar especialmente os homenageados, e quero 
saudar o meu esposo Vilson Biazus, e em nome dele saúdo a todos os familiares que 
vieram essa noite prestigiar um momento tão importante das nossas vidas. Quero 
também especialmente a senhora Alda Shipper, foi minha primeira amiga em 
Carazinho, era minha única referência Doutor Pedro Santana, ela e seu esposo Osmar. 
E dizer que, é muito difícil falar depois do Doutor Pedro Santana, ele é um político, de 
muita oratória, eu prefiro deixar o coração falar, e dizer a vocês, que transmitir a 
emoção de cada um dos homenageados, é muito difícil, porque cada um sabe, com que 
motivação chega aqui hoje. É o coração de cada um que vai dizer, por que ele está 
recebendo esta homenagem. Os currículos foram lidos, para alguns representa muito, 
para outros nem tanto, o mais importante que cada um fez, talvez não tenha sido 
relatado, naquelas poucas palavras. Penso que hoje nós estejamos vivendo sim, um 
momento muito especial, para nós, os homenageados, para nossas famílias, e eu 
especialmente, o que meu coração diz, isso sim eu posso dizer pra vocês. A gente 
nasce e não escolhe onde vai nascer, nem o local nem a família, depois a gente vai 
viver onde às vezes o destino nos leva, e esse foi meu caso, mas vir e permanecer em 
Carazinho é uma opção minha. Por isso, tornar-me hoje cidadã carazinhense não 
aumenta o meu amor por Carazinho, não bate mais forte o meu coração, porque o meu 
coração há muitos anos já é carazinhense. Aqui, construí a minha vida e vivi os 35 anos 
melhores dela. Ao lado do meu esposo, dos meus filhos e da minha nora. E de todos 
esses amigos, a grande maioria está aqui, porque realmente ajudaram que se 
construísse uma caminhada. E se hoje nós nos sentimos orgulhosos porque somos 
homenageados, presidente, pela Câmara de Vereadores, isso só foi possível porque 
encontramos em Carazinho uma terra fértil, uma terra que oportunizou a cada um de 
nós trazer e plantar os seus talentos, e isso nós fizemos. Aqueles que aqui nasceram 
também estão colocando seus talentos à disposição dessa comunidade. E nós sim, 
seremos avaliados, não por esta outorga importante, que nós vamos pendurar num 
lugar de muito destaque lá na nossa casa, ou no nosso trabalho, ou onde nós 
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escolhermos, mas porque realmente isto é importante pra nós e porque é importante 
para aqueles que aqui vieram. Os 16 de anos de vida pública, penso que pode ter nos 
dado visibilidade, entramos na vida pública, juntos, praticamente, Dr. Pedro, fomos 
secretários do prefeito Iron, aqui em Carazinho, não? Isso talvez tenha nos dado toda 
essa visibilidade. Mas o que nos dá a credibilidade e o que nos dá esta outorga 
realmente é o trabalho comunitário que nós realizamos, e seu eu estiver aqui, não 
recebendo isso pelo trabalho filantrópico que faço, acho que de nada valeria. Mais do 
que qualquer situação importante na vida da gente é a gente saber que apesar de tudo, 
nós temos muito pra dar, muito pra dar, e sem nada esperar para receber. Mas Deus é 
muito bom, coloca pessoas muito boas no nosso caminho, que se lembram de nós. 
Então por isso queremos agradecer. Do fundo do meu coração, agradeço em meu 
nome, mas também agradeço em nome de todos os demais homenageados, assim 
como também quero homenageá-los, porque é muito bom ter o nome da gente ligado a 
pessoas como estas. Obrigado, boa noite. Presidente Vereador Gilnei Jarré; 
Concedemos a palavra ao Senhor Prefeito Aylton Magalhães, para fazer a sua 
saudação aos homenageados; Prefeito Municipal de Carazinho Aylton Magalhães; 
Inicialmente, a nossa saudação ao senhor presidente do legislativo carazinhense, 
vereador Gilnei Jarré, o saudando, estamos saudando a cada um dos componentes 
desta casa. Quero saudar também o meu vice-prefeito, Alexandre Capitânio, que com 
sabedoria também, juntamente conosco, dirige a parte executiva do nosso município. 
Quero saudar também, o ex-prefeito Alexandre Goellner que se faz presente, senhores 
secretários do nosso município, assessores, diretores, empresários que aqui se fazem 
presentes, representando as mais diversas entidades, e na pessoa do Milton Schmidt 
eu saúdo a cada um daqueles que acreditam no nosso Carazinho e aqui investem, para 
gerar riqueza, tributos e oportunidade de trabalho à nossa gente. Quero saudar também 
a nossa imprensa, meus colegas de rádio, de jornal, pois eu jamais deixarei de ser o 
repórter Aylton Magalhães, estou prefeito. Quero saudar a cada um dos presentes, 
senhoras, senhores, familiares dos homenageados, e quero já no inicio também, 
levando meu abraço a todos os funcionários da nossa Câmara de Vereadores, 
funcionários e funcionárias, mas me vem à memória que o inicio desta solenidade, ouvir 
a Luzinéia, foi um privilégio viu Luzinéia, o hino nacional cantado por você. Você tem luz 
no nome e musica na voz, parabéns. Meu caro Pedro Sant’Anna de Moraes, nosso 
ilustre secretario, companheiro de tantas jornadas, inclusive políticas, você não sabe a 
grande alegria que eu tenho em poder lhe homenagear nesta noite. Homenageando a 
você, homenageio também a tua família, os meus companheiros, dona Lúcia, aos 
netos, o Pedro Santana, sem duvida, alem do grande secretario que sempre foi, é um 
dos melhores oradores que a gente já conheceu aqui nas plagas carazinhenses. Pedro, 
Deus vai nos iluminar e conduzir você por muitos e muitos anos, a conduzir a saúde de 
nossa gente, nós queremos ainda fazer muitas homenagens a você. Meu caro Beto, 
Luiz Alberto Xavier da Costa, chegou a sair Xavier da Cruz, porque tem bastante aqui 
né Patrícia, Xavier da Cruz, numa edição aí de um dos jornais da nossa comunidade. 
Mas eu conheço ele como Beto, Beto da Mekal, gente que acredita em Carazinho, você 
que é lá da região noroeste do nosso estado, que veio lá de Horizontina, lá em 
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Horizontina pessoal, é o seguinte, as pessoas perguntam “você trabalha na firma?”, lá 
está John Deere, mas o Beto trabalhou na firma, mas criou firma também, e para nossa 
alegria, veio aqui para a capital da hospitalidade. Beto, e homenageados e 
homenageadas, Carazinho realmente tem esse nome de capital da hospitalidade, 
porque embora alguém possa não gostar da gente, ou do prefeito, mas nos gostamos 
de todos que aqui vem para trabalhar, para viver e conviver conosco. Parabéns Beto, e 
eu sei que você vai ser parceiro também, da nossa comunidade, para frente, trazendo 
mais empresa, mais empregos, para os nossos trabalhadores, especialmente para os 
nossos jovens, que precisam tanto disso. O Pedro vai continuar fazendo saúde a nossa 
gente, e você vai dar saúde de emprego, o ganha pão para muitas famílias que aqui 
precisam dos empreendedores. Jussara Biazus, você que trabalhou também conosco, e 
que é realmente uma pessoa que está sempre disponível para buscar fazer alguma 
coisa pelas comunidades aonde vive. Quero saudar você e também o nosso amigo 
Vilson, Vilson Biazus, eu sei Vilson, que há uma noticia por aí que eu quero que você 
concretize, a volta da Escania ou da Brasdiesel ou com outro nome que é Carazinho, 
vai ser muito bom pra nós. Ronaldo Nogueira de Oliveira, meu conterrâneo da Palmeira, 
e aqui eu vejo teus irmãos, tua família, a Rejane, os filhos, neto, inclusive né, e vejo 
Nata, vejo meu querido Lia, que é uma pessoa que representa o povo simples lá do 
nosso bairro, da nossa vila, um trabalhador importante. O Ronaldo e eu somos 
parceiros das casas populares, né Ronaldo, eu nunca me esqueço, foi no governo 
ainda do saudoso Iron Albuquerque, que eu e o Ronaldo andávamos lá pelas coxilhas 
do nosso antigo aeroclube, olhando área e lutando, e tinha gente do governo que não 
queria muito que saísse, que tirasse de lá o aeroclube pra botar casa popular, e eu e o 
Ronaldo fomos muito firmes, né Ronaldo, e eu era secretário, e o Ronaldo vereador, e 
conseguimos, nós até brincamos lá, andando por lá com aquelas calcinhas de piá 
laçapo na guanxuma, como se dizia lá na Palmeira né, andando a pé pelo aeroclube, no 
meio das buvas, das macegas, e fizemos nascer lá o Cantares. E depois, no nosso 
governo, já como prefeito, fizemos nascer o Planalto. Então são coisas importantes da 
vida, e é uma pessoa que tem uma dedicação muito grande a comunidade. Vera 
Suckau, conheco a Vera, conheço a família, o seu pai, o seu Arno, que foi médico, 
importante medico aqui, e daqueles médicos que ainda trabalhava, meu caro Elbio, 
você que é medico também, trabalhava pela comunidade, pelas pessoas, atendia as 
pessoas mesmo sem ter dinheiro, era daqueles médicos que realmente merecem 
homenagem, mesmo uma homenagem póstuma através da sua filha. A Vera, que foi 
aqui também uma das primeiras ecologistas de Carazinho, defensora do meio 
ambiente, na parte que criou aqui a AMA, a AMA era os Amigos do Meio Ambiente. E 
hoje, a Vera continua né, essa senhora simples, batalhadora, servindo a comunidade, 
agora mais precisamente as nossas crianças, principalmente através do nosso 
Yakamin, as estrelas. As jornalistas, minhas colegas, a Simone, também outra guerreira 
viu, quem conhece a Simone, sabe que ela trabalha mais que o Deiber ainda né, a 
Simone, Deiber grande amiga também. A Simone é uma lutadora, não desista Simone, 
a vida tem dessas coisas né, tem que ter o equilíbrio e a sabedoria de jamais desistir 
dos sonhos. Nossa Mara Stefens, Mara, você inovou Mara, chegou em Carazinho 
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trabalhando aí como a Gabriela, como Serginho, a Angélica e tantos outros jornalistas 
né, aqui ta o Cristian também, você inovou porque você chegou fazendo jornal, o radio 
e invadiu os campos de futebol de Carazinho, repórter esportiva mulher, eu não tinha 
noticia que outra mulher tivesse tido essa ousadia aqui na terra de Pedro Vargas, 
parabéns, continue sua luta, porque é da diversidade, da diversificação de atividades 
que a gente faz sucesso. Pessoal, para concluir, eu sei que todos que vem aqui sabem 
que vai haver discursos né, como os outros discursos, né Jarré, foram pequenos eu 
estou me alongando aqui um pouquinho. Eu quero fazer um registro de uma coisa 
extremamente importante que está acontecendo aqui em Carazinho. O governo 
municipal, através do executivo, e a Câmara de Vereadores, através do seu presidente 
e dos componentes senhores vereadores, estamos trabalhando juntos, e aí juntos eu 
somo também as entidades, a ACIC, o CDL, o Sindicato Rural, a OAB, eu somo o 
Sindicato do Comércio, eu somo todos, enfim, CDL, na busca de mais progresso, mais 
desenvolvimento, e mais oportunidades para nossa gente. Um projeto super importante, 
que nós estamos desenvolvendo, é claro que veio para cá Nestlé, que são coisas assim 
de Deus, né, que a Nestlé realmente é uma marca para Carazinho. Ter a multinacional 
Nestlé na sua cidade é um orgulho, e é uma referencia para que outras empresas aqui 
venham. Ter agora uma Stara, que está chegando, uma Mekal do nosso Beto, e tantas 
outras empresas que já estão aqui, que vieram ou que são natas de Carazinho, é 
sempre muito bom. Mas nós estamos lutando hoje, juntamente o executivo, o nosso 
amigo Marcio Biolchi, secretário de desenvolvimento, o secretario de educação Ervino 
Deon, Volmar Leite, que é do patrimônio da Secretaria de Educação, e o Sindicar, com 
o Milton e a sua equipe, estamos lutando e vamos conseguir, porque com união a gente 
consegue as coisas. Chega de Carazinho se dividir, depois da eleição não se divide 
mais, se soma, eleição é a hora de você fazer o debate, quem tem a melhor proposta, 
quem esta melhor preparado para dirigir o município, quem está mais preparado para 
ser nosso vereador. Depois, nós temos que fazer comunidade, o que estamos fazendo 
agora, claro que nós não somos únicos em ter união, outras comunidades nos deram 
exemplo, então nós precisamos trilhar o caminho de gente de bem. Por isso, nós 
acreditamos que o pólo logístico, que vai gerar mais de 400 empregos, o pólo logístico, 
que vai ser mais uma marca importante da nossa comunidade, vai ser realidade e muito 
breve, também lembro da Ana Pelini que foi pessoa importante lá em Porto Alegre, 
secretaria geral lá do Governo Yeda Crusius, que nos possibilitou a grande reunião de 
solução, onde nós, prefeito, presidente da Câmara, entidades, vice-prefeito, vereadores, 
conseguimos a palavra e assinatura do governo do Estado em ceder 70 hectares para o 
município de Carazinho, conseguir ali na esquina do MERCOSUL, onde se encontram 
as grandes BRs, a 285, que foi construída pelos militares na década de 70, e a 386, que 
foi aberta, rasgada, passando pela sua terra natal, pelo governo do nosso conterrâneo 
saudoso Leonel Brizola. Ali vai ser, Jarré, vai ser senhoras e senhores e ouvintes que 
acompanham aí nos bairros, nas vilas, o grande projeto, não do Aylton, não do Jarré, 
não do Capitânio, não dos vereadores, não de todos nós, mas o grande projeto da 
cidade de Carazinho. Nós vamos continuar sendo essa cidade progressista que sabe 
respeitar e que sabe trilhar o caminho do bem, do progresso e do desenvolvimento. 
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Felicidades senhores homenageados, senhoras homenageadas, e que Deus continue 
ao lado de gente de bem, para que realmente o nosso Carazinho seja acolhedor cada 
vez mais, mas acolhedor também dos seus filhos de quem mora aqui, com 
oportunidade de trabalho, com dias melhores para suas famílias. Muito obrigado, e que 
Deus nos ilumine; Presidente Vereador Gilnei Jarré; Dando continuidade à presente 
Sessão Solene, que teve por objetivo homenagear pessoas que contribuíram para o 
progresso e bem-estar do povo desta próspera comunidade de Carazinho,o Poder 
Legislativo registra nos anais desta Casa o agradecimento pelo comparecimento dos 
homenageados, autoridades civis, militares e eclesiásticas, convidados, familiares  e 
representantes das mais diversas entidades de nossa comunidade, aos veículos de 
comunicação da imprensa, rádio e TV, pela importante participação e cobertura deste 
solene evento. Ao promover a Sessão Solene de entrega de títulos aos ilustres 
cidadãos homenageados o Poder Legislativo nada mais faz do que reconhecer, 
publicamente, os valores de nossa gente. Antes de encerrarmos, solicito a todos que se 
postem em pé para entoarmos o Hino Rio-Grandense, executado pela Luziléia; (Hino 
Rio-Grandense); Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de Deus, declaro 
encerrada a presente Reunião Solene e novamente obrigado pela presença de todos. 
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