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Ata da Sessão Solene do dia 23 de janeiro de 2009.............Ata 06
Mestre de Cerimônias Senhor Cleumar Tombini Citron: Senhoras e Senhores, autoridades e
convidados especiais dos homenageados, é com prazer que neste momento estamos iniciando
a Sessão Solene, que, através dos Poderes Executivo e Legislativo de Carazinho, presta uma
justa homenagem a i mportantes personalidades da comunidade carazinhense, pelo esforço,
competência, empenho, trabalho e dedicação, em áreas e atividades diversificadas,
engrandecendo o nosso município, que neste ano comemora 78 anos de emancipação políticoadministrativo. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: Senhor Vereador
LEANDRO ADAMS, MD Presidente da Câmara de Vereadores; Excelentíssimo Senhor
AYLTON DE JESUS MAGALHAES, MD prefeito municipal de Carazinho; Senhora Vereadora
SANDRA CITOLIN Secretaria da Câmara Municipal; Convidamos a ocuparem os seus lugares
os vereadores: Senhor Vereador Elbio Balcemão Esteve, Senhor Vereador Erlei Antonio Vieira,
Senhor Vereador Estevão De Loreno, Senhor Vereador Eugenio Leonardo Vieira Grandó,
Senhor Vereador Gilnei Alberto Jarré, registramos também a presença das seguintes
autoridades: Senhora Lisete Jarré – coordenadora da 39ª coordenadoria regional de educação,
Senhor José Moisés Marcondes – secretário Municipal da fazenda, Senhor Nelson Loeff –
secretario municipal do desenvolvimento, senhor Josélio Cunha – presidente da Associação
comercial e industrial de Carazinho, Senhor Vilmar Daris – presidente do Partido PDT, senhor
Romano Guerra – presidente do PMDB, senhor Luis Fernando pinto de Azevedo – delegado
regional de policia, senhor Alexandre Capitânio – vice-prefeito municipal de Carazinho, senhora
Nilve Ries Marques – vice-presidente da FUCCAR, senhor Otto Guehart – presidente do
sindicato rural. Honra-nos destacar os homenageados desta noite, as seguintes personalidades,
convidamos para ocupar seu lugar de destaque neste plenário Ilustríssima Senhora Alda Maria
Erpen Schipper agraciada com o título de Cidadã Honorária de Carazinho, indicada pelo Poder
Executivo; convidamos para ocupar seu lugar de destaque nesse plenário o Ilustríssi mo Senhor
José Luiz Junges agraciado com a comenda “O Bombeador”, indicado pelo Poder Executivo; o
Ilustríssimo Senhor Dr. Osvaldo Aniceto Biolchi, que já esta sentado, agraciado com o título de
Cidadão Honorário de Carazinho, indicado pelo Poder Legislativo; convidamos para ocupar seu
lugar de destaque nesse plenário o ilustríssimo Senhor Romeu Scaglia Barleze agraciado com
o título de Cidadão Emérito de Carazinho, indicado pelo Poder Legislativo; ilustríssimo Senhor,
Jorge Nelson da Silva agraciado com a comenda “O Bombeador”, indicado pelo Poder
Legislativo; Ilustríssimo Senhor Eleazibe Dos Reis Agraciado com a comenda O Bombeador
indicado pelo Poder Legislativo; ilustríssi mo Senhor Dr. Helio Selbach Da Rocha Destaque
Jornalístico da Câmara Municipal em 2008; 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 Câmara Municipal De
Vereadores para o 1º ano da 15ª legislatura Vereador Leandro Adams. Presidente Vereador
Leandro Adams; 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 78 anos de emancipação político-administrativo do Município de Carazinho. Senhoras e
Senhores, autoridades e demais convidados aqui presentes, Boa Noite; Solicito a Senhora
Secretaria para que faça a leitura da convocação dos suplentes de vereadores; Secretária
Vereadora Sandra Citolin; convocação: pelo presente convocamos vossa senhoria para
reunião solene que faremos realizar no dia 23 de janeiro de 2009, sexta-feira, com inicio
previsto para as 20 horas, tendo como local o plenário da câmara municipal de Carazinho,
fazendo parte das comemorações alusivas aos 78 anos de emancipação político administrativa
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de nosso município, oportunidade em que serão entregues os títulos honoríficos aos seguintes
homenageados: homenageados pelo poder legislativo: Senhor Osvaldo Aniceto Biolchi –
cidadão honorário de Carazinho; senhor Romeu Scaglia Barleze – cidadão emérito de
Carazinho; senhor Jorge Nelson da Silva – comenda o bombeador; senhor Eleazibe dos Reis –
comenda o bombeador; senhor Hélio Selbach da Rocha – destaque jornalístico; homenageados
pelo poder executivo: Senhora Alda Maria Erpen Schipper – cidadã honorária de Carazinho;
senhor José Luis Junges – comenda o bombeador; esperando contar com a honrosa presença
desde já antecipamos agradeci mentos e subscrevemo-nos, Vereador Leandro Adams –
presidente, cientes: Vereador Elbio Esteve, Vereador Estevão De Loreno, Vereador Felipe
Sálvia, Vereador Paulino de Moura, Vereadora Sandra Citolin, Vereador Erlei Antonio Vieira,
Vereador Eugenio Grandó, Vereador Gilnei Jarré, Vereador Rudinei Brombilla; pelo presente
convocamos vossa senhoria para a reunião solene que faremos realizar no dia 23 de janeiro de
2009, sexta-feira, com inicio previsto para as 20 horas tendo como local o plenário da câmara
municipal de Carazinho, fazendo parte das comemorações alusivas aos 78 anos de
emancipação político administrativa de nosso município, tendo em vista o pedido de licença do
Vereador Rudinei Brombilla, oportunidade em que serão entregues os títulos honoríficos aos
seguintes homenageados, esperando contar com a honrosa presença desde já antecipamos
agradecimentos e subscrevemo-nos atenciosamente, Vereador Leandro Adams – presidente;
Excelentíssi mo senhor José Jairo Scherer dos santos, suplente de vereador do PP;
excelentíssimo senhor Anselmo Fritz suplente de vereador do PDT, tendo em vista o pedido de
licença do Vereador Felipe Sálvia, excelentíssimo senhor Marcos Soares, suplente de vereador
do PTB tendo em vista o pedido de licença do Vereador Paulino de Moura; Presidente
Vereador Leandro Adams; Convidamos para que venham até a mesa da presidência para
entregarem o diploma, declaração de bens e prestar compromisso de posse os suplentes de
vereador Sr. Anselmo Britzke, Sr.Jose Jairo Scherer dos Santos e Senhor Marcos Soares.
Convido os senhores suplentes para prestar o seguinte compromisso de posse: “‘PROMETO
MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A LEI ORGÂNICA, OBSERVAR A LEGISLAÇÃO
FEDERAL, ESTADUAL, E MUNICIPAL EXERCER O MEU CARGO SOB A INSPIRAÇÃO DA
DEMOCRACIA E DO BEM COMUM DO POVO CARAZINHENSE; na medida em que for
chamado seu nome o vereador deverá confirmar o compromisso dizendo: ASSIM PROMETO;
Suplente de vereador Anselmo Britzke: assim prometo; Suplente de Vereador José Jairo
Scherer dos Santos: assi m prometo; suplente de Vereador Marcos Soares; assim prometo;
Presidente Vereador Leandro Adams; Declaro empossados os vereadores que acabam de
prestar compromisso; Convido aos senhores vereadores para ocuparem seus lugares,
Solicitamos ao vereador Elbio Esteve que proceda a leitura de um trecho da Bíblia e solicitamos
a todos que se posicionem em pé para ouvirmos a palavra de Deus. (leitura da Bíblia);
permanecemos em pé para ouvir o hino nacional; Solicito à Senhora Secretária que proceda a
leitura da Lei Municipal nº 6888 de 24 de dezembro de 2008 que concede o Título de Cidadã
Honorária de Carazinho a ilustre Senhora Alda Maria Erpen Schipper; Secretária Vereadora
Sandra Citolin; Lei municipal nº 6.888 de 24 de dezembro de 2008. concebe o titulo de cidadão
honorário de Carazinho a Sra. Alda Maria Erpen Schipper. Alexandre Goellner – prefeito do
município de Carazinho, estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que o legislativo aprovou e
sancionou a seguinte lei: Art. 1º é concedido o titulo Cidadão honorário de Carazinho a Sra.
Alda Mátria Erpen Schipper pelos relevantes serviços prestados a comunidade carazinhense.
Art. 2º a outorga dessa distinção será realizada em ato solene na semana do município em
2009. Art. 3º esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do prefeito , 24 de
dezembro de 2008. Alexandre Goellner – prefeito. Registre-se e publique-se no painel de
publicação da prefeitura. Cecília Bertoldi dos Santos – secretaria da administração designada;
Presidente Vereador Leandro Adams; Solicito ao Mestre de cerimônia, Senhor Cleumar
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Citron, que proceda a leitura do currículo da homenageada; Mestre de Cerimônias Senhor
Cleumar Tombini Citron: Senhora Alda Maria Erpen Schipper. Nascida em Tapera, filha de
Theodoro Júlio Erpen e Wilma Rosália Erpen. Casada com o Sr. Os mar Schipper e tem três
filhos: Elói, Ricardo e Angela. Formação Acadêmica: Curso de Magistério, no Colégio
Santíssi ma Trindade de Cruz Alta; Graduação: Licenciatura em Filosofia pela Universidade de
Passo Fundo; Especialização: Metodologia de ensino de 2° grau pela Universidade de Passo
Fundo. Formação Artística; Curso de Acordeon, Flauta e Teoria musical e solfejo História da
Música; Curso Instrumental de Piano pelo Instituto Carlos Gomes de Carazinho; Cursos de
Regência Coral e Técnica Vocal pela FECORS, em Gramado; Regência e Técnica Vocal com
Rafael Vargas e Jaqueline Barreto; Regência com Ronel da Rosa e Técnica Vocal com Marta
Bernardon; Cursos de aperfeiçoamento pianística com Loraine Balen Tatto; Seminários de
Música em Porto Alegre; Curso de Pintura com Ilse Ana Piva Pai m na D’Arte Galeria. Atividades
desenvolvidas: Professora aposentada da rede pública estadual; Supervisora de Ensino
Religioso de Carazinho no âmbito da 7ª Delegacia de Educação, durante 10 anos; Dinamização
do Núcleo de Educação Cristã em Carazinho, da Diocese de Passo Fundo e Encontro de
Casais Com Cristo; Professora de Música no Curso de Magistério em Tapera e Organista da
Igreja Nossa Senhora de Pompéia por muitos anos (década de 60); Professora de música no
Grupo Escolar Barão de Caçapava de Tapera, em 1988; Professora de Música, Educação
Moral e Cívica e Filosofia no Colégio Nossa Senhora da Glória, nos anos de 1972/73;
Catequista na Paróquia Nossa Senhora da Glória durante 25 anos; Sócia fundadora da
Fundação Cultural de Carazinho — FUCCAR, curadora e secretária na 1ª gestão; Participante
da Equipe de Direção (Diretora Administrativa) da Opera “O Guarani”, apresentada em
Carazinho no ano de 1999, e, em Porto Alegre no Teatro São Pedro, no ano de 2000;
Coordenadora de diversos projetos culturais da F “Qualificação do Conjunto de Câmara
Amadeus”, “Concerto Santa Cecilia”, “Instrumental Jovem Carazinhense” e na elaboração e
supervisão de outros projetos desenvolvidos; Vice-Presidente da FUCCAR na gestão de
2002/2004. Atividades em exercício: Organista da Paróquia Nossa Senhora da Glória, desde
1975; Participante do Conjunto Instrumental da FUCCAR desde 2003; Participante do Coral
Pró-Arte da CDL desde a sua fundação em 1992 e presidente por seis anos de 1994 a 2000;
Participante do Grupo de Etnia Alemã; Incentivadora da atual Orquestra de Câmara de
Carazinho; Presidente da FUCCAR em sua 3ª gestão, desde 2004, sendo reeleita até 2010;
Presidente Vereador Leandro Adams; Solicito ao Prefeito Municipal Senhor Aylton Magalhães
para que proceda a entrega da cópia original da Lei Municipal n. º6.888 e o Título de Cidadã
Honorária a homenageada;Convido a senhorita Fernanda Squena que proceda a entrega de
um buquê de flores a homenageada, assessora de imprensa do executivo. Convido a senhora
Nilve que proceda a entrega de um buquê de flores a homenageada em nome da FUCCAR.
Solicito a Senhora Secretária que proceda a leitura da Lei Municipal n. º 6.887 de 24 de
dezembro 2008, que concede o Título Honorífico Comenda “O Bombeador” ao Sr. José Luiz
Junges; Secretária Vereadora Sandra Citolin; Alexandre Goellner, prefeito do município de
Carazinho, estado do Rio Grande do Sul, faço saber que o legislativo sancionou e aprovou a
seguinte lei: Art. 1º é concedido o titulo Cidadão honorário de Carazinho a Sr. José Luiz Junges
pelos relevantes serviços prestados a comunidade carazinhense. Art. 2º a outorga dessa
distinção será realizada em ato solene na semana do município em 2009. Art. 3º esta lei entra
em vigor na data de sua publicação. Gabinete do prefeito , 24 de dezembro de 2008.
Presidente Vereador Leandro Adams; Solicito ao mestre de cerimônia Senhor Cleumar Citron
que proceda a leitura do currículo do homenageado; Mestre de Cerimônias Senhor Cleumar
Tombini Citron: Senhor José Luiz Junges. Nascido em Carazinho no dia 14 de julho de 1950,
filho de Levino Junges e Oraide de Quadros Junges, juntamente com sua esposa Neiva possui
uma filha, Taísa, toda a sua família participa ativamente do Movimento Escoteiro, sendo que
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José Luiz ingressou no movimento em janeiro de 1960. Nestes 49 anos de atividades, atingiu as
graduações de sub-monitor, monitor, guia, assistente, chefe de tropa, chefe de grupo,
comissário distrital, sendo hoje o diretor presidente do Grupo Escoteiro local. Na formação
escoteira, foi noviço, segunda classe, pri meira classe, palestra informativa, curso de
adestramento preli minar, curso de adestramento básico escoteiro, curso de adestramento
básico chefe de grupo e curso de adestramento avançado ramo escoteiro. Pelos serviços
prestados ao Grupo Escoteiro Levino Junges foi condecorado em 2001, com a Medalha de
Gratidão-grau bronze e pelos relevantes serviços prestados ao Movimento Escoteiro, foi
condecorado no ano passado (2008), com a Medalha de Bons Serviços grau-ouro. Participou
de mais de 40 atividades a nível distrital, regional e nacional e mais de 500 acampamentos do
Grupo de Escoteiros Levino Junges. Fundado em 1929, o Grupo de Escoteiros local já teve
outros nomes como Minuanos, Tapes, Carazinho, São Jorge e agora Levino Junges. Nestes 79
anos de boas atividades escoteiras e comunitárias, soube o Grupo Escoteiro granjear a
simpatia, tendo mais de 3000 cidadãos formando sua personalidade e adestramento para a
vida, sem esquecer o legado dos fundadores, educadores, diretores e chefes que nos
precederam, lembrando sempre que não viveram em vão; Presidente Vereador Leandro
Adams; Solicito ao Prefeito Municipal Senhor Aylton Magalhães que proceda a entrega de
cópia da lei e do Título Honorífico Comenda “O Bombeador” ao homenageado Sr. José Luiz
Junges; Prefeito Aylton Magalhães; senhor presidente, eu gostaria de repartir essa honra com
meu vice-prefeito, Alexandre capitânio; Presidente Vereador Leandro Adams; Alexandre;
Solicito a Senhora secretária que proceda a entrega de um Buquê de flores à esposa do
homenageado, Sra. Neiva Junges; Presidente Vereador Leandro Adams; Solicito a Senhora
Secretária que proceda a leitura da Lei Municipal n.º 6.901 que concede o título de Cidadão
Honorário de Carazinho ao Sr. Dr. Osvaldo Aniceto Biolchi; Secretária Vereadora Sandra
Citolin; lei municipal nº 6.901 de 20 de janeiro de 2009. concede o titulo cidadão honorário de
Carazinho ao Sr. Osvaldo Aniceto Biolchi. Autor: Mesa diretora. Aylton de Jesus Magalhães,
prefeito municipal do município de Carazinho, estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que o
legislativo aprovou e sancionou a seguinte lei: Art. 1º é concedido o titulo cidadão honorário de
Carazinho ao Sr. Osvaldo Aniceto Biolchi, pelos relevantes serviços prestados a comunidade
carazinhense. Art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do prefeito, 20
de janeiro de 2009. Aylton Magalhães. Prefeito. Registre-se e publique-se no painel de
publicações da prefeitura. Álvaro Moises Sana. Secretário de administração. Presidente
Vereador Leandro Adams; solicito ao senhor Cleomar Citron que proceda a leitura do currículo
do homenageado; Mestre de Cerimônias Senhor Cleumar Tombini Citron; Osvaldo Anicetto
Biolchi é o mais velho dos cinco filhos de João Biolchi e Ida Berté Biolchi. Nasceu em
Encantado, em 16 de dezembro de 1934. Aos 12 anos, começou seus estudos no Seminário
dos Padres Carlistas de Guaporé, consagrando-se, mais tarde, sacerdote. Além das funções
religiosas, foi Diretor do Ginásio orientado para o trabalho, em Nova Bassano, nos anos 60. Na
década de 70, com autorização papal, deixou o sacerdócio. Passou a residir em Carazinho,
depois que se casou com Vera Lucia Delia ValIe Biolchi, em 1973. Nesta cidade teve seus três
filhos, Juliana, Márcio e Clarissa, e seu neto, Augusto Biolchi Schmitz. Graduou-se em Filosofia,
Teologia e Direito. Estabeleceu-se como advogado em 1977, especializando-se em direito
empresarial e de recuperação de empresa. Escreveu artigos e publicou livros na área.
Colaborou com a recuperação de diversas empresas e empresários ao longo dos mais de trinta
anos de militância na advocacia. Foi professor universitário, titular da disciplina de Direito
Comercial, da Universidade de Passo Fundo, por 10 anos. Licenciou-se ao se eleger Deputado
Federal pela primeira vez, em 1994. Como parlamentar, foi, por 12 anos, titular de três
mandatos, representando o Estado do Rio Grande do Sul e a cidade de Carazinho no
Congresso Nacional. Em 5 de janeiro de 2009, assumiu mais uma vez a função, como primeiro
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suplente, estando, no momento, no exercício do cargo. Construiu sua vida parlamentar sobre
três grandes pilares: educação, emprego e desenvolvimento regional. Grande defensor da
democratização do ensino superior, foi titular da Comissão permanente de Educação e Cultura
e integrou a Comissão Especial do Financiamento Estudantil. Lutou pelo crédito educativo e por
políticas de acesso dos estudantes de baixa renda à universidade. Entre outras iniciativas,
apresentou projetos que tinham como foco a redução dos juros nos financiamentos estudantis,
a possibilidade de pagamento destes com recursos do FGTS, a captação de recursos para o
FIES com recursos da Loteria e, ainda, projeto de lei para criação, por renúncia fiscal, de bolsas
de estudo para estudantes carentes, à semelhança do que hoje é feito com o Prouni. Em
relação ao desenvolvi mento regional, Osvaldo Biolchi sempre trabalhou pela liberação de
verbas para os municípios gaúchos. Ao longo dos três mandatos, foram mais de 50 milhões de
reais em recursos pagos, dos quais oito milhões foram destinados a Carazinho. Estes recursos
foram investidos na construção de escolas, ginásios, casas de cultura, aquisição de
ambulâncias, equipamentos para saúde, patrulhas agrícolas, saneamento básico, entre outros.
Destaca-se sua preocupação constante com o Hospital Comunitário de Carazinho, tendo
acreditado sempre em sua capacidade para tornar a cidade um centro regional de referência
em saúde. Quanto à sua preocupação com o mercado de trabalho, foi Presidente da Comissão
de Trabalho e Emprego e membro da Comissão Especial da Crise da Parmalat. Foi relator da
Lei 11.101, de 2005, que apresenta instrumentos para a recuperação da empresa em crise e
legislou, também, em temas relacionados à diminuição da carga tributária e aumento do
investi mento na área produtiva. Estas são algumas das realizações dos mais de 73 anos de
vida de Osvaldo Biolchi e parte do legado que ainda está construindo por sua terra, seus
amigos e seus filhos; Presidente Vereador Leandro Adams; convido a senhora Vereadora
Sandra Citolin que proceda a entrega da lei e do titulo de cidadão honorário de Carazinho, ao
Sr. Dr. Osvaldo Biolchi; Convido a minha esposa Sra. Ieda Maria Rabuske Adams para que
proceda a entrega de um Buquê de flores para Sra. Juliana Biolchi Scmitz filha do
homenageado, Solicito a Senhora Secretária que proceda a leitura da Lei Municipal nº 6.900 de
19 de janeiro de 2009, que concedeu o titulo de cidadão emérito ao Sr. Romeu Scaglia Barleze;
Secretária Vereadora Sandra Citolin; lei municipal nº 6.900 de 19 de janeiro de 2009.
concede o titulo cidadão emérito de Carazinho ao Sr. Romeu Scaglia Barleze, Autor: Mesa
diretora. Aylton de Jesus Magalhães, prefeito municipal do município de Carazinho, estado do
Rio Grande do Sul. Faço saber que o legislativo aprovou e sancionou a seguinte lei: Art. 1º é
concedido o titulo cidadão emérito de Carazinho ao Sr. Romeu Scaglia Barleze, pelos
relevantes serviços prestados a comunidade carazinhense. Art. 2º esta lei entra em vigor na
data de sua publicação. Gabinete do prefeito, 20 de janeiro de 2009. Aylton Magalhães.
Prefeito. Registre-se e publique-se no painel de publicações da prefeitura. Álvaro Moises Sana.
Secretário de administração; Presidente Vereador Leandro Adams; solicito ao mestre de
cerimônia que proceda a leitura do currículo do homenageado; Mestre de Cerimônias Senhor
Cleumar Tombini Citron; Romeu Scaglia Barleze, nasceu em Carazinho, em 07 de dezembro
de 1928, sendo o filho mais novo de Ursulina Scaglia Barleze e Fioravante Barleze. Realizou
seus estudos nas Escolas Nenê Dilemburg Sassi (atual Nossa Senhora Aparecida), Colégio La
Salle, Escola Técnica do Comércio em Carazinho, continuando posteriormente sua formação no
Instituto Educacional de Passo Fundo e Colégio Rosário de Porto Alegre. Iniciou suas
atividades profissionais aos 14 anos, como aprendiz de metalurgia na Empresa Fritz Seibelt Cia
Ltda de Carazinho. Foi também carroceiro e taxista. A partir dos 18 anos passou a trabalhar nas
empresas da família, iniciando como auxiliar de serviços gerais, cortador de pinheiros, provador
de farinha de mandioca nos moinhos da família, administrador de serraria e atafonas. Foi
mecânico, caminhoneiro, metalúrgico, vendedor, chegando a gerente das empresas Barleze e
Neúls e Barleze Cia Ltda, que atuavam nos ramos de madeira, pasta mecânica e papelão-couro
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(atual Papelão Zebu) e, também, no ramo de energia elétrica quando se construiu a primeira
barragem de concreto no município de Carazinho que fornecia energia elétrica para a cidade, a
partir do ano de 1945. Por um período, exerceu atividades de representante das empresas na
cidade de Porto Alegre, administrando os negócios que extrapolavam o município de Carazinho.
Nesta época, formou-se no Curso de Piloto Civil pelo Aeroclube de Carazinho, tendo iniciado,
também o curso de Piloto Comercial na Varig interrompendo-o devido a compromissos de
trabalho. Posteriormente, tomou-se presidente do Aeroclube de Carazinho por 10 anos, tendo
construído um dos hangares, adquirido o avião PP-RQR, e obtido a doação de outro PP-GNC
pela DAC, atual ANAC. Presidiu, também, em sua juventude o Veterano Futebol Clube, sendo
organizador da famosa boate do Veterano, local de reunião da sociedade Carazinhense,
construindo o alambrado, além de iniciar a construção do pavilhão do Estádio Paulo Coutinho.
Em meados de 1953, retornou a Carazinho, dedicando-se á atividades agrícolas, voltadas para
o plantio mecanizado do trigo. Paralelamente, foi editor e co- proprietário do Jornal A UNIDADE.
Em 1955 foi eleito vereador pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro). Em 1957 foi co-realizador
e secretário do II Congresso da Mocidade Trabalhista, oportunidade em que foi colocado o
busto do Presidente Getulio Vargas na Praça Matriz. Na legislatura de 1958 a 1962 exerceu a
função de Deputado Estadual pelo PTB, sendo suplente, na Assembléia Legislativa do Rio
Grande do sul, residindo, alternadamente entre Porto Alegre e Carazinho. Obteve, em sua
gestão, mais de 400 bolsas de estudo para estudantes do Ensino Médio.Participou
intensamente, graças à amizade que tinha com o Governador Leonel Brizola, da instalação em
Carazinho de escolas como Paulo Frontin e Ernesta Nunes. Teve atuação decisiva na criação
do Ginásio Estadual, hoje denominado Escola Estadual de dois Graus cônego João Batista
Sorg. No Período da Legislatura na Assembléia Legislativa, foi assessor do Conselho de
Desenvolvimento do RS, subordinado ao Gabinete do Governador Leonel de Moura Brizola,
além de diretor do Associativismo do Instituto Gaúcho de Reforma Agrária do RS (lORA) em
cujo período foram feitos os pri meiros assentamentos de reforma agrária tais como: Banhado
do Colégio em Camaquã, desapropriação da Fazenda Sarandi com distribuição de terras a
pequenos e médios produtores (cerca de 300 pequenos produtores receberam 25 ha e 16
médios produtores receberam 220 lia em média). Em sua gestão, criou-se a Associação de
Médios Produtores Mecanizados de Carazinho, pioneira no país, beneficiada com lotes de 220
ha, em média, para cada lote. Em 1961, com o Movimento da Legalidade, participou como um
dos organizadores, da resistência ao golpe militar, coordenando o movimento em Carazinho,
cujos acontecimentos estão registrados no livro NÓS E A LEGALiDADE, editado pelo Instituto
Estadual do Livro, do qual é co-autor. Em 1963, passou a residir em Brasília para exercer o
cargo de Diretor da Organização e Promoção Rural da extinta SUPRA (Superintendência
Política da Reforma Agrária) atual INCRA, onde juntamente com Aldo Arantes e Pe. Francisco
Lages criaram a legislação que permitiu a fundação de Sindicatos de Trabalhadores Rurais do
Brasil. Realizou nesse período, curso na Fundação Getúlio Vargas, para provimento do cargo
de inspetor da CIBRAZEN, atuando nos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul ( hoje auditor na atual Companhia Nacional de Abastecimento -CONAB-), responsável pela
fiscalização de silos, armazéns e cereais de propriedade do Governo Federal. Em 1964, com o
Movimento Militar de 1964, demitido da função pública, retomou à iniciativa privada, passando a
residir em Porto Alegre, onde exerceu a função de corretor de imóveis, instalando importante
imobiliária no Bairro Moinhos de Ventos. Atuou, nesse período, como secretário do Congresso
Nacional de Corretores de Imóveis, organizando, então, um livro comemorativo aos 25 anos do
Sindicato dos Corretores de Imóveis no RS. Neste Congresso, criou-se a exigência de curso
para o exercício da profissão, no qual foi aluno da primeira turma. Em 1970, dada às pressões
de ordem política e, recebendo a segunda maior condenação pelo Regime Militar do RS, foi
obrigado a buscar asilo político como forma de preservar a vida e a família na República
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Oriental do Uruguai, onde residiu por nove anos. Trabalhou em inúmeras atividades, até realizar
curso sobre o Comércio Exterior na universidade do Uruguai, exercendo, então, atividades no
comércio Exterior. Foi pioneiro na abertura de mercado de maquinário e equipamento agrícola
do atual MERCOSUL, antiga ALADI ( Associação de Livre Comércio Latino Americana). Em
1979, pressionado pelo Regi me Militar do Uruguai e membros do Consulado do Brasil, por
recomendação da Comissão de Diretos humanos da ONU, transferiu residência para os
Estados Unidos da América, juntamente com Leonel de Moura Brizola que o precedeu,
preservando novamente a vida e a família trabalhando como frentista. Residiu em Nova York e
Los Angeles, sendo, em seguida, beneficiado com a Lei de Anistia, retornando ao Brasil,
acompanhado da esposa e comitiva de exilados brasileiros em vôo liderado por Leonel Brizola.
Após seu retorno, estabeleceu-se em Carazinho, dedicando-se à iniciativa privada atuando no
ramo alimentício, como proprietário do restaurante RETUCA. Dedicou-se então à criação do
PTB, por decisão dos exilados políticos reunidos em Lisboa. Após a perda da sigla por Leonel
Brizola, empenhou-se na organização do PDT, em cerca de 40 municípios da região norte do
RS. No intuito de fortalecer candidaturas do partido, concorreu à Assembléia Legislativa em
1980, obtendo, em Carazinho, um em cada três votos válidos, sendo o candidato mais votado
da região. Passou então a exercer o cargo de assessor do PDT (Partido Democrático
Trabalhista), na Assembléia Legislativa com funções especiais e atos legislativos tendo,
inclusive, prestado assessoria em determinados temas, na Constituição do Estado do RS, em
1990. Após 43 anos de serviços prestados, em todos os níveis das esferas municipal, estadual
e federal, aposentou-se em 1991, passando a exercer atividades comunitárias em sua terra
natal. Ainda em 1987, articulou a criação da FUNDESCAR (Fundação Desportiva e Cultural de
Carazinho), tendo sido seu primeiro presidente, promovendo então, a incorporação dos estádios
do antigo Grêmio Atlético Glória e Veterano Futebol Clube, além de uma área de 74.000 m²,
junto às instalações da SAMRIG, ao final da Avenida São Bento, tornando tudo isso patrimônio
do povo de Carazinho de forma inalienável. Na sua gestão foi iniciado o Projeto Memória
Carazinhense que coletou depoimentos de carazinhenses entre eles do conterrâneo Leonel de
Moura Brizola. Foi eleito novamente presidente nos anos 1995 e 1996 pelo Conselho
Consultivo. Nesta época (1995), foi presidente do Conselho Consultivo das Associações das
Fundações do RS. Colaborou, por 10 anos, com o Hospital de Caridade de Carazinho,
presidindo a entidade por duas gestões ao longo de cinco anos, quando entre outras
importantes conquistas destacam-se a higienização, através da constituição da Comissão de
Controle da Infecção Hospitalar, a solução de uma divida de um milhão de dólares com o INSS,
a solução de todas ações trabalhistas pendentes, inclusive, uma delas envolvendo 300
funcionários. Em suas gestões, instalou-se a CTI (Centro de Tratamento Intensivo) adquiriu-se
o Tomógrafo e iniciou-se a implantação da Gestão de Qualidade Total responsável pela
reestruturação organizacional que aprimorou o atendimento ao público alvo. Foi elaborado,
também, o novo Estatuto Social abrindo o Hospital para a comunidade e o Regimento Interno.
Também presidiu entre 1996 e 1997, o Conselho Municipal de Saúde de Carazinho. Ente 1992
e 1993 foi membro fundador, Conselheiro e vice-presidente do Conselho de Desenvolvi mento
da Região da Produção (CONDEPRO). Paralelamente às funções comunitárias e profissionais
exerceu atividades jornalísticas escritas e falada (jornal o Bombeador, A Unidade, Rádio Gazeta
AM apresentando o Programa Tribuna Livre), tendo o registro mais antigo do Município, dos
jornalistas vivos no Sindicato dos Jornalistas e Associação Riograndense de Imprensa (ARI), da
qual recebeu, através da Delegacia Regional de Carazinho, o diploma de Político do Ano de
1988. Romeu Barleze casou-se em 1950 com Noely Heirich Barleze, com quem viveu por 43
anos, até seu falecimento. Teve três filhas, Alcioneida, Roseclair e Eliete, além de um casal de
filhos adotivos, Almi e Albenes que lhe deram 13 netos e duas bisnetas. Tendo enviuvado,
constituiu novo vinculo familiar com a professora Neile Monassa Barleze sua atual esposa. Foi
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delegado do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) ao qual filiou-se para seguir a
linha ideológica da Social Democracia que tem seus fundamentos no pensador político Alberto
Pasqualini, mantendo-se coerente com as idéias que sempre pautaram suas ações. Fez parte
do Conselho Vogal do Partido onde prestou assessoria política. Considerando sua vasta
experiência de vida, seu domínio em diferentes áreas do conheci mento, foi Assessor de
Comunicação, instalando a área de Ouvidoria das Centrais Elétricas de Carazinho, exercendo
além disso tarefas específicas, delegadas pelo Prefeito Municipal, como é caso da reforma e
ampliação do Aeroporto Municipal. Elaborou o projeto de desverticalização da ELETROCAR, e
estudos conclusivos sobre a PCH (Pequena Central Hidrelétrica) Maquinista Severo,
coordenando a realização do inventário do Rio da Várzea. Coordenou ,também, o processo
aprovado pela ANEEL e publicado no Diário Oficial da União para concessão da PCH Passo do
Cabrito. Foi responsável pela criação da FUNDAÇÃO EDUCACIONAL TECNOLÓGICA DE
CARAZINHO — FUNDETEC, da qual foi o primeiro presidente, entregando-a com convênio
aprovado e firmado com o Ministério da Educação, para instalação em Carazinho de uma
escola regional profissionalizante ( PROEP). Presidente Vereador Leandro Adams; convido o
Vereador Gilnei Jarré e o Vereador Elbio Esteve que proceda a entrega do titulo de cidadão
emérito de Carazinho ao homenageado, juntamente com uma cópia original da lei municipal;
convido a Senhora Lisete Jarré que proceda a entrega de um buquê de flores a Senhora Neile
Monassa Barleze, esposa do homenageado; Solicito a Senhora Secretária que proceda a leitura
da Lei Municipal n.º 6.899 de 19 de janeiro de 2009 que concede a comenda “O Bombeador”
ao Sr Jorge Nelson Da Silva; Secretária Vereadora Sandra Citolin; lei municipal nº 6.899 de
20 de janeiro de 2009, concede o titulo honorifico, comenda “o bombeador” ao Sr. Jorge Nelson
da Silva. Autor: Mesa diretora. Aylton de Jesus Magalhães, prefeito municipal do município de
Carazinho, estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que o legislativo aprovou e sancionou a
seguinte lei: Art. 1º é concedido o titulo honorifico, comenda “ o bombeador” ao Sr. Jorge
Nelson da Silva, pelos relevantes serviços prestados a comunidade carazinhense. Art. 2º esta
lei entra em vigor na data de sua publicação; Presidente Vereador Leandro Adams; solicito
ao mestre de cerimônias que proceda a leitura do currículo do homenageado; Mestre de
Cerimônias Senhor Cleumar Tombini Citron; JORGE NELSON DA SILVA, Nascido aos
dezoito dias do mês de maio de 1938, natural de Porto Alegre, é conhecido desde os 12 anos
de idade como “MALA”. Teve sua trajetória de vida galgada principalmente como desportista.
Começou sua caminhada no esporte em 1954 quando atuou no Juvenil do Internacional de
Porto Alegre e em 1959 já atuando como profissional no Grêmio Porto Alegrense. Sagrou-se
campeão em 1961 pelo Próspera, atualmente denominado Criciúma de Santa Catarina. “Mala”
também atuou no América de Joinville, no Guarani de Ponta Grossa, no Esporte Clube Bahia,
no Joaçaba Esporte Clube de Santa Catarina e também no América Football Club do Rio de
Janeiro. Chegou a Carazinho no ano de 1966 tendo encerrado sua jornada futebolística no
Grêmio Atlético Glória, no ano de 1970. Em seguida, atuou como treinador de futebol no
Palmeirense, no Grêmio Panambi e no Grêmio Condor, time pelo qual conquistou o
campeonato amador. Perpetuou sua história no futebol como treinador do time do Santa
Bárbara, o qual levou a disputar, o Gauchão pela série C, tendo conquistado o título de
Campeão Ëstadual. Funcionário público aposentado, Jorge Nelson da Silva teve quatro filhos
do matrimônio contraído com Maria Salete Bandeira: Débora, Denise, Daniela e George, filho
este que herdou a alcunha do pai, sendo chamado de “Malinha”. Jorge Nelson da Silva —
“Mala” tem ainda cinco netos; Presidente Vereador Leandro Adams; Solicito ao Vereador
Estevão De Loreno que proceda a entrega da comenda “O Bombeador” ao homenageado,
juntamente com uma cópia da Lei Municipal de outorga do título, Solicito a Sra Secretaria que
proceda a leitura da lei municipal nº 6.903 de 19 de janeiro de 2009, que concede a comenda o
Bombeador ao Senhor Eliazebe dos Reis; Secretária Vereadora Sandra Citolin; lei municipal
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nº 6.903 de 20 de janeiro de 2009, concede o titulo honorifico, comenda “o bombeador” ao
Senhor Eliazibe dos Reis. Autor: Mesa diretora. Aylton de Jesus Magalhães, prefeito municipal
do município de Carazinho, estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que o legislativo aprovou
e sancionou a seguinte lei: Art. 1º é concedido o titulo honorifico, comenda “ o bombeador” ao
Senhor Eliazibe dos Reis, pelos relevantes serviços prestados a comunidade carazinhense. Art.
2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gabinete do prefeito 20 de janeiro de 2009;
Presidente Vereador Leandro Adams; Solicito ao mestre de ceri mônia que proceda a leitura
do currículo do homenageado; Mestre de Cerimônias Senhor Cleumar Tombini Citron;
Eliazibe dos reis tem 73 anos de idade, nascido no município de colorado, é filho de Ernesto e
Amalia Moriera dos Reis, solteiro, não tem filhos, reside em carazinho desde 1965 quando
iniciou a trabalhar com seu primo e em seguida comprou a parte do seu primo e desde 1968
trabalha como pipoqueiro em nosso munícipio. Durante anos comercializou seu produto em
frente ao antigo cinema Brasilia e cinema recreio. Fez trabalho social para empresas em
carazinho, onde a empresa realizava algum evento e lá estava o Carrapinha, como é chamado,
com seu carrinho de pipocas. Há 27 anos trabalha em nossa cidade como vendedor de pipocas
é conhecido popularmente como Carapinha; Presidente Vereador Leandro Adams; Solicito ao
Vereador Senhor Erlei Antonio Vieira que proceda a entrega da comenda O Bombeador ao
Homenageado, juntamente com uma copia original da lei municipal que outorga o titulo; Solicito
a Senhora Secretária que proceda a leitura da Lei Municipal n.º 6.902, de 19 de janeiro de
2009, que concede o título Destaque Jornalístico ao Sr. Dr. Helio Selbach da Rocha; Secretária
Vereadora Sandra Citolin; lei municipal nº 6.902 de 20 de janeiro de 2009, concede o titulo
Destaque Jornalístico ao Sr. Dr. Helio Selbach da Rocha. Autor: Mesa diretora. Aylton de Jesus
Magalhães, prefeito municipal do município de Carazinho, estado do Rio Grande do Sul. Faço
saber que o legislativo aprovou e sancionou a seguinte lei: Art. 1º é concedido o titulo Destaque
Jornalístico ao Sr. Dr. Helio Selbach da Rocha, pelos relevantes serviços prestados a
comunidade carazinhense. Art. 2º esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gabinete
do prefeito 20 de janeiro de 2009; Presidente Vereador Leandro Adams; solicito ao mestre de
cerimônia que proceda a leitura do currículo do homenageado; Mestre de Cerimônias Senhor
Cleumar Tombini Citron; Hélio Selbach da Rocha, nasceu em Carazinho em 22 de outubro de
1941, escolaridade: curso primário grupo escolar Princesa Isabel, curso secundário: técnico em
contabilidade no colégio La salle, curso superior: ciências jurídicas e sociais na faculdade de
Cruz Alta , Pós-graduação: direito político na Unisinos de São Leopoldo – RS, atividades
comunitárias: vereador por duas legislaturas, supervisor e presidente do clube atlético de
Carazinho, sócio benemérito da UCE – união carazinhense de estudantes, orador oficial do
jóquei clube de Carazinho, coordenador do conselho emérito do esporte clube de Carazinho e
presidente do pinheiro atlético clube de Carazinho; atividades profissionais: 1956: auxiliar de
escritório de advocacia, 1957 : locutor esportivo na rádio Carazinho, 1958: auxiliar de escritório
na Annoni Kipper & Cia Ltda, 1962: auxiliar de escritório Metalúrgica Wallig, 1962/1964:
comprador técnico de máquinas e moto peças Wallig, 1964/1966: auxiliar de contabilidade na
S.A White Martins, 1966/1969: chefe de escritório na Annoni Kipper & Cia Ltda, 1970/1973:
vereador e secretário municipal de Carazinho, 1974/1975: Vereador e Redator de Notícias da
Rádio Carazinho, 1976/1977: Redator de Esportes do Jornal “O Interior”, 1977/1982: VicePrefeito Municipal de Carazinho, 1979/1980: Diretor Administrativo da Prefeitura Municipal de
Carazinho, 1983/1992: Diretor Financeiro das Centrais Elétricas — Eletrocar, 1993/1994:
Assessor Parlamentar em Brasília na Câmara Federal, 1995: Diretor de Expediente da Câmara
Municipal de Carazinho, 1996: Assessor Jurídico do Clube Atlético de Carazinho e Pinheiro
Atlético Clube, 2007 Consultor Jurídico da Câmara Municipal de Carazinho; Presidente
Vereador Leandro Adams; convido o senhor Vereador Eugenio Grandó que proceda a entrega
do titulo ao homenageado, juntamente com uma cópia da lei; Concluída a entrega dos Títulos
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Honoríficos 2009. Concedemos a palavra ao Vereador, Eugenio Grandó para falar em nome da
bancada do PTB; Vereador Eugenio Grandó; senhor presidente, senhor Prefeito, demais
membros da mesa, senhores homenageados, senhora homenageada, caros colegas
vereadores, senhores e senhoras, É tradição desta casa a instalação de sessões para prestar
homenagens a instituições e personalidades que se destacam pelos seus feitos, principalmente
aqueles que contribuem com a consolidação da democracia, com o desenvolvi mento
econômico e social, com as artes, com a cultura o esporte em nosso município. Sinto-me
honrado de fazer parte desta noite de homenagens, tendo sido incumbido pelo PTB da honrosa
tarefa de proferir este discurso de homenagem, o que faço com grande prazer. Em nome do
Partido Trabalhista Brasileiro dedico aos homenageados da noite meus Parabéns, por serem
parte i mportante da história da cidade de Carazinho. Parabéns pela dedicação e árduo trabalho,
buscando a estabilidade e a credibilidade cada qual em sua área de atuação. Parabéns pelo
envolvimento benemerente e social, de cada um de vocês na sociedade carazinhense. Aos
familiares dos homenageados, meus cumprimentos, sintam-se igualmente homenageados,
porque ninguém melhor do que vocês, familiares, para saberem que a grandeza não está em
receber honras, e sim em merecê-las. Portanto, quero, concluindo minhas palavras, dizer da
importância do trabalho realizado por cada um de vocês, que fizeram a diferença para nossa
comunidade e quebrando o protocolo quero dizer algumas palavras ao deputado Osvaldo
Biolchi, que foi a primeira pessoa que eu pedi um voto em minha vida, eu não tinha titulo de
eleitor e foi a pri meira casa que eu visitei pedindo um voto foi para o senhor deputado, a Juliana
eu acho que recorda, na eleição de 90 quando ele não se elegeu, tinha um comitê eleitoral, me
lembro como se fosse hoje, de fronte ao Gasparzinho, e eu já estava lá, gostando da política e
ajudando para o Dr, Osvaldo se tornar deputado, e o Sr. Romeu Barleze, que foi companheiro
do meu avô, amigo de meu pai, e hoje é meu amigo, eu realmente me sinto emocionado por
estar aqui, e presenciar esse momento do Sr. Romeu que desde 2001 me cantava, me
convidava, e queria que eu me candidatasse à vereança, estão essas duas pessoas foram
importantes na minha vida e na construção do meu projeto para chegar onde estou hoje, muito
obrigado e boa noite a todos; Presidente Vereador Leandro Adams; Concedemos a palavra
ao Vereador Gilnei Jarré, para falar em nome da bancada do PSDB; Vereador Gilnei Jarré;
Senhor presidente, senhores vereadores, prefeito municipal, vice-prefeito, demais autoridades
aqui presentes, imprensa local, especial cumprimento aos homenageados e às suas famílias
que hoje também nos honram com a presença. Em nome da bancada do PSDB de Carazinho,
sua presidência na pessoa do Sr. Alexandre Goellner e todos os seus militantes, venho
manifestar nosso apreço, nosso respeito, nossos efusivos agradecimentos aos cidadãos
carazinhenses de nascimento ou de coração que hoje recebem os títulos honoríficos nessa
casa. Sem distinção àqueles que aqui nasceram ou que tenham escolhido o município de
Carazinho para viver, Salientamos que a oportunidade dessa distinção para nós, vereadores do
PSDB, e sem dúvida a vocês homenageados, é que ela é realizada da maneira mais cabida e
oportuna: ela valoriza o cidadão, a cidadã que está inserida no contexto social, de alguma forma
produzindo e dignificando nossa cidade, Dr. Osvaldo Biolchi – cidadão honorário, Homem
público de extenso currículo, professor, administrador, advogado, um dos maiores políticos
carazinhenses, o qual nos orgulha muito a representação federal. Reputamos a constante,
incansável e combativa caminhada política, especialmente nas áreas da educação e em prol do
empreendedorismo regional; Sr. Jorge Nelson da Silva – comenda “o bombeador”, Toda a
história de vida do Sr. Jorge Nelson, cidadão não nascido mas adotado por Carazinho, sua
importância ao esporte local e regional não pode ser sintetizada pela alcunha que ostenta:
“mala”. Não sabemos a origem de tão peculiar apelido, por certo não terá a conotação moderna
que indistintamente se usa para adjetivar algumas pessoas. Cremos não ser este o caso, já que
para toda a comunidade carazinhense “mala” deixou de ser apelido e passou a ser um nome
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de um homem simples, trabalhador, amante incondicional do esporte. Detentor de inúmeros
títulos futebolísticos, resultado da jornada percorrida por todo o nosso país e fora dele; Senhor
Eleazibe dos Reis – comenda “o bombeador” Carazinhense por opção, homem si mples que de
um pequeno negócio edificou uma das mais grandiosas valias humanas: a benquerença com a
comunidade onde vive. Figura lendária do município testemunhou ciclos econômicos, relações
pessoais, administrações. A sociedade moderna da informatização, do i mediatismo, da
fragilidade das relações sociais contempla ainda no município uma atividade econômica, que
também podemos chamar opção de lazer e respeitosamente enaltece o trabalho de muitos
anos, de muitas gerações; Senhor Hélio selbach da Rocha - destaque jornalístico, Conferir
distinção de destaque jornalístico a alguém significa reconhecer nele, além de sua alargada
capacidade de comunicação e informação, o domínio da notícia, da sua abrangência. É isso
que reconhecemos no cidadão Hélio Rocha, que já galgou os caminhos da política, do
empresariado, com extensa vivência na sociedade carazinhense e regional. Tem como função
levar à comunidade carazinhense todo o trabalho desenvolvido pelo legislativo e executivo
municipal. Sua opinião, seu guia; Sra. Alda Maria Erpen Schipper – cidadã honorária,
Enaltecemos toda trajetória como educadora, catequista voluntária, aficcionada pela causa
cultural, esposa, mãe, e, permita-me, mulher. Filósofa de formação, instrumentista de vocação e
de coração. Cidadã madura, cuja jovialidade e dinamis mo por certo nos possibilitam repensar
conceitos e preconceitos diante da vida, das coisas, da nossa arte, da nossa cultura, do fazer
diário da nossa comunidade. Agradecemos de público, dona Alda, pela sua dedicação, seu
entusiasmo, sua determinação e comprometimento com uma área infelizmente tão desassistida.
Almejamos que continue, através do seu trabalho, nos obrigando a avaliar nossa postura de
como legisladores, administradores, homens públicos, cidadãos carazinhenses; Sr. José Luiz
Junges – comenda “o bombeador”, Reconhecemos e agradecemos a vida de dedicação ao
escotismo. Confessamos ter sido de extrema dificuldade dissociar o movimento escoteiro de
sua vida pessoal, já que ambos se cruzam, se complementam e de certa forma se confundem.
Também pelo fato de que o grupo de escoteiros do município ostenta o nome do seu saudoso
pai, que também dispensa apresentações à comunidade carazinhense. Mas além de salientar
todo esse histórico de vida, queremos aproveitar a oportunidade, José Luiz, e agradecer, em
nome da comunidade carazinhense, dos pais e mães que tem confiado na sua pessoa e na sua
equipe e familiares para ajudar a conduzir boa parte dos infantes, adolescentes e jovens do
nosso município adeptos do movimento. Enaltecemos o apoio que tem sido decorrente do seu
trabalho e esforço, em muitos casos, para melhorar alguns dos serviços essenciais que
prestamos, como educação, cultura e segurança. E porque não dizer que também
agradecemos quando deixamos de prestar serviços até de saúde preventiva ou reparadora,
porque contamos com seu entusiasmo, profissionalis mo e extremoso senso de formação.
“sempre alerta”; Sr. Romeu Scaglia Barleze – cidadão emérito, discorrer sobre o currículo deste
cidadão por certo nos tomaria mais do que o tempo protocolar nos permite, já exagerando,
ousarei sintetizar enaltecendo e referendando primeiramente os 80 anos de vida, recentemente
comemorados. Seríamos, porém, inoportunos para o momento deixando de mencionar a
relevância desse cidadão empresário, administrador, colaborador, deputado, político por
opinião, convicção e vocação. Defendeu ideologia, militou politicamente, quando sigla partidária
pressupunha forte conotação ideológica e moral. Conheceu os reveses da política partidária em
tempos de ditadura, e as agruras do exílio. Formou família, reformulou a família. Manteve ao
longo dos anos contatos mais aprofundados, às vezes nem tanto com a administração
municipal. Conservou como ninguém a capacidade analista só conferida àqueles que
experimentaram e aprenderam com grandes transformações sociais. Em carazinho, sempre
acompanhou, estimulou e auxiliou a cultura, ressaltando o projeto memória, do qual é mentor,
entrevistado, entrevistador e colaborador. Cidadão a quem muitas vezes é associada a idéia de

12

austeridade e sisudez. Mas de quem conhecemos e reconhecemos a capacidade de abstração
e senso de humor inigualável, a quem a vida permitiu sob seus preceitos e conceitos. Enfim,
homem de caráter, opinião. Apenas um homem de inteligência privilegiada para uns, um
visionário para outros. Seu Romeu, receba nossa homenagem, gratidão e reconheci mento.
Obrigado, em nome de todos os cidadãos e famílias carazinhenses por merecerem e nos darem
a oportunidade dessa homenagem, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams;
Concedemos a palavra a Sra Vereadora Sandra Citolin para falar em nome da bancada do
PMDB; Vereadora Sandra Citolin; senhor presidente, senhor prefeito, senhores vereadores,
familiares, amigos, convidados, nossos queridos estimados homenageados, existem momentos
inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis, freqüentemente eu me pergunto o
que cada um de nós esta fazendo neste planeta? Se a vida for somente tentar aproveitar o
Maximo possível às horas e minutos é muito fútil, tenho certeza de que existe um sentido
melhor, em tudo que vivemos, as nossas ações, especialmente quando temos que nos superar
fazem de nós pessoas melhores, a nossa capacidade de resistir às tentações, aos desânimos,
para continuar o caminho é que nos torna pessoas especiais, pessoas como vocês, que a gente
conhece de larga data na comunidade, que lutaram e lutam para melhorar a vida dos mais
fracos e dos mais pobres, o que move as pessoas generosas a trabalhar diariamente e a não
desistir nunca? A resposta acredito ser uma só, a consciência da missão de cada um na sua
vida, quando você tem a consciência de que através de seu trabalho, e do seu exemplo, esta
realizando sua missão, você desenvolve uma força extra, capaz de levá-lo ao cume da
montanha mais alta do planeta, e finalmente percebe-se que somente podemos levar daqui o
bem feito às pessoas, tudo na vida é um convite para o avanço e a conquista de valores, na
harmonia e na glória do bem, um abraço caloroso carregado de reconheci mento da família
Pmdebista, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Concedemos a palavra ao
Senhor vereador Estevão De Loreno Para falar em nome da bancada do PP; Vereador
Estevão De Loreno; ilustríssi mo senhor Leandro Adams, presidente dessa casa,
excelentíssimos colegas vereadores, excelentíssimos senhor prefeito municipal Aylton
Magalhães, excelentíssimo vice-prefeito Alexandre Capitânio, imprensa, convidados, senhores
homenageados, senhor Osvaldo Biolchi, senhor Romeu Barleze, senhor Jorge Nelson da Silva,
senhor Eleazibe dos Reis, senhor Hélio Selbach da Rocha, senhora Alda Maria Schipper,
Senhor José Luis Junges, o ideal seria que toda população pudesse estar presente nesta casa
hoje, para homenagear pessoas tão ilustres de nossa sociedade. É com muito carinho e honra
que estou representando a bancada do partido progressista nesta data solene. Por esse motivo
quero dizer aos nobres homenageados nesta casa, fazendo parte das comemorações alusivas
aos 78 anos de emancipação político administrativa de nosso município. Nossa mensagem é
positiva, pois sabemos das dificuldades e caminhos que cada um desses ilustres trilhou em
suas vidas. É com muita alegria poder participar de uma homenagem tão relevante e
merecedora de cada um. Em nome de nossa bancada quero parabenizar por esta homenagem
a vossas excelências concedidas, desejando que jovens de nossa sociedade sigam o exemplo
de vossas senhorias. Seria isso, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams;
Concedemos a palavra ao Sr. Helio Rocha destaque jornalismo; Senhor Hélio Selbach da
Rocha; excelentíssimo senhor presidente desse legislativo, Vereador Leandro Adams, demais
vereadores com acento nessa casa, ilustríssimo senhor vice-prefeito Alexandre capitânio,
demais autoridades civis presentes nessa casa, meus queridos homenageados nessa noite,
excelentíssimo deputado federal Dr. Osvaldo Biolchi, senhoras e senhores, demais presentes,
presidentes de partidos políticos aqui presentes também, meus ilustres colegas advogados
integrantes da subseção e da direção da OAB de Carazinho, enfim, imprensa escrita e falada,
demais integrantes dessa mesa, senhores funcionários, estou aqui pretendendo não esquecer
ninguém nesta oportunidade, e se o fiz, me desculpem, eu sou e estou feliz, e para explicar isto
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tive que buscar alguma coisa no nosso mestre Rui Barbosa, quando recebeu uma homenagem,
nos longínquos e passados anos, dizia ele, meus amigos, quem pode nesse mundo até hoje
definir a felicidade, desde que a atenção do homem se concentrou da natureza visível para a
natureza interior, a ciência, a poesia, a religião, debruçadas sobre o coração humano, resolvem
o impenetrável problema, esgotando em vão a sagacidade e a inspiração e a eloqüência, os
sentimentos que fortalecem ou deprimem os que criam ou destroem os que repelem ou
encantam, vão passando sucessivamente, pelo fundo misteriosos do vaso, onde a humanidade
bebe desde o principio de sua criação, a ambrosia e o fel, e a interna interrogação continua,
preocupar as cabeças que meditam, as imaginações que cismam, onde esta a felicidade, no
amor ou na indiferença, na obediência ou no poder, no orgulho ou na humildade, na
investigação ou na fé, na celebridade ou no esquecimento, na nudez ou na prosperidade, na
ambição ou no sacrifício, risível pretensão for a minha se me propusesse a entrar com uma
formula nova na multidão inumerável dos escavadores de cilício, não passa de uma impressão
pessoal, a que vos traduz dizendo-vos em uma palavra, a minha maneira de interpretar o
grande segredo, a meu ver a felicidade esta na doçura do bem, distribuindo sem idéia de
remuneração, ou por outra, sobre uma formula mais precisa, a nossa felicidade consiste no
sentimento da felicidade alheia, generosamente criada por um ato nosso, como a distinção em
que fui alvo, como meus companheiros dessa noite, por essa casa legislativa, e também pelo
poder executivo, a qual penhoradamente agradeço, feito esse registro, se disse que estava
feliz, devo confessar que também estou nervoso, parece que comecei ontem quando já faz 52
anos que luto com essa latinha, é paradoxal, mas quando se recebe uma homenagem desse
porte, e sempre estivemos do lado oposto, sempre entregamos, menções, distinções, porque
fazíamos parte, quase que sempre dos poderes constituídos no nosso município, e agora
inverteu-se, estamos do outro lado do balcão, fica difícil, mas recebemos com humildade,
dividindo essa honraria, com meus companheiros da imprensa, devo salientar aqui com minha
colega Ana Maria Leal, que tem muito me ajudado na divulgação lá na rádio gazeta onde a sua
direção e a direção dessa emissora me deu guarida para poder voltar as minhas atividades no
rádio, de forma que não sei, poderia ficar aqui, dizendo para vocês o que vocês já sabem,
Barack Obama disse para o mundo, o mundo mudou, e nós temos que mudar também, isso
significa que nós estamos entrando numa era diferente, onde nós temos que buscar
rapidamente mais condições de vida para aqueles que vão nos suceder, para os nossos filhos,
para que possamos ter uma cidade mais humana, mais feliz, mais tranqüila, mais progressista,
e ai entra o grande papel da imprensa, os homens que tem a grande responsabilidade de
formar opiniões, de levar a informação correta, não a critica pela critica, mas sim a critica
construtiva, no sentido de ajudar, muitas vezes ela ergue homens, ela dá condições que eles se
completem, muitas vezes só a bajulação, só o elogio, muitas vezes destrói a cabeça
principalmente de um administrador que não esta preparado, por isso minha gente, meus
companheiros, meus familiares que aqui estão, que me prestigiaram nesse momento assi m
como meus ilustres homenageados nessa noite, eu agradeço penhoradamente, agradeço as
gentis palavras do Vereador Gilnei Jarré com relação a minha pessoa, e digo, estou orgulhoso
por esta homenagem, mas pretendo, humildemente dividir com todos meus colegas da
imprensa, obrigado; Presidente Vereador Leandro Adams; Concedo a palavra ao Sr. Romeu
Barleze que falará, em nome dos demais homenageados; Senhor Romeu Scaglia Barleze;
senhor presidente dessa casa, senhor prefeito municipal, senhor vice-prefeito, secretários
municipais que aqui estão, prezados vereadores, nossos representantes, é um desafio, difícil,
complicado, com um monte de papel na mão, não dá para ler tudo, mas quero ainda aproveitar
para cumprimentar o delegado Fernando, o Josélio Cunha da ACIC, a Lisete Jarré da delegacia
regional, o Gherardt que me faz lembrar seus avós e seus pais, e cada um, cada feição aqui me
lembra uma pessoa, por exemplo, se eu falar da homenageada conosco Ana Maria Erpen, vou
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ter que necessariamente me voltar à comunidade de Tapera, onde convivi com seu pai, seus
familiares, na política do velho PTB, não posso esquecer o seu pai, um lutador que alias esta no
sangue da Ana Maria e do seu irmão, o Erpen, desembargador, Alda Schipper, Alda me pediu
uma atenção, que eu faço com maior prazer, que é a sua mensagem aqui, que é o que ela
pretendia dizer aos senhores se aqui viesse, senti mos, diz ela, “sentimos lisonjeados e
agradecidos pela homenagem e o recebi mento desse titulo honorifico, dessa cidade que desde
pequena me acolheu para estudar e residir, dedico esta homenagem aos meus pais, Julio e
Rosalia Erpen, reparto com meu esposo Osmar Schipper que apoiaram e incentivaram e juntos
enfrentamos dificuldades, e alcançamos sucessos, pri mamos pela visão humanista, de que vale
a pena trabalhar investido na fé, na educação, e na cultura, para engrandecer o homem
principalmente a criança e jovem, e com isso contribuir para uma sociedade justa, fraterna e
prospera, obrigada a todos”, a vida, ao largo dos anos, ela vai mexendo com a gente, e
colocando a gente em situação difícil, eu estou numa situação difícil, e olha que eu vivi a vida,
porque representar os homenageados dizer o que eles sentem é muito difícil, quase i mpossível,
fosse um orador mais capacitado, um Rui Ramos por exemplo, e nós veríamos aquela cabeleira
branca esvoaçando num discurso, numa retórica fantástica, então essa situação é muito difícil,
eu diria o seguinte, os senhores olhem para a câmara de vereadores, olhem os nossos
vereadores, o nosso legislativo, e vejam que ele é composto das mais variadas camadas
sociais da nossa comunidade, o legislativo que é o esteio da democracia, não há democracia
sem legislativo funcionando, ele vem da pluralidade, e da diversidade da comunidade, os
melhores, aqueles que concordamos, os que discordamos, porém assim é que esta
representada a comunidade, através do voto livre, é que eles foram guindados, a uma posição
de decidir leis, sobre nós, e eles peleiam, fazem negociações, próprias do poder legislativo, mas
tem um objetivo, um único e grande objetivo, que é o bem da comunidade, no fundo cada
vereador ao discordar ou concordar com esta ou com aquela lei, com esta ou com aquela
proposição, indiscutivelmente vai ter como fundo principal, o bem estar da sua comunidade,
bem, eu diria, que na diversidade dos homenageados, vocês vejam por exemplo se eu falar no
Osvaldo Biolchi, meu companheiro de fundação do PTB em Carazinho, deputado federal que
mais auxiliou o hospital de Carazinho, o hospital comunitário, pelo menos quando eu presidi foi
o homem que mais ajudou o hospital, se me voltar para o Junges, ai eu me vejo falando com o
Levino, com o qual fundamos os escoteiros do ar, no Aeroclube de Carazinho, e assim nós
vamos indo com o Hélio Rocha, com o Carrapinha, com o Mala, porque nesses anos que nós
percorremos, essa gente toda vinha se formando e vinha se fazendo, então eu diria que esse
conjunto de pessoas, o que tem em comum, como tem a câmara de vereadores em comum, o
bem estar do povo, nós temos em comum o agradecimento, o nosso reconhecimento de que
talvez não sejamos merecedores de tal homenagem, mas agradecemos profundamente a
lembrança dos nossos nomes, eu poderia dizer muito mais, mas a hora avança, e não estamos
para ouvir discursos, quero, do fundo do coração, dizer nosso muito obrigado, e quero na
oportunidade dar um recado, a uma pessoa que fez uma campanha brilhante para prefeito
municipal, foi meu adversário na campanha, mas o qual eu desejo o maior êxito na sua gestão,
de todo o coração, quero que o senhor faça muito por Carazinho, com o pé na bota, finalmente
para encerrar, já com algumas dificuldades, agradecer a minha esposa que tem dado grande
colaboração a muitas coisas na prefeitura municipal, quando secretária, na formação da
FUNDETEC, enfim no hospital de caridade onde nos conhecemos, e que foi um baluarte, e aos
meus filhos, uma que esta aqui, uma neta e uma bisneta, representando todos os demais, muito
obrigado pela beleza da gente que criamos, muito obrigado; Presidente Vereador Leandro
Adams; nesse momento vamos ouvir a palavra do ilustríssimo senhor Prefeito municipal Aylton
Magalhães, que saudará os homenageados, indicados pelo Executivo; Prefeito Aylton
Magalhães; excelentíssimo senhor Leandro Adams presidente do poder legislativo de
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Carazinho, senhora Vereadora Sandra Citolin secretária desta casa, senhores vereadores,
Vereador Elbio Esteve, Vereador Eugenio Grandó, meu amigo Vereador Erlei Antonio Vieira,
Vereador Gilnei Jarré, Vereador De Loreno, meu líder, José Jairo, solinha, gauchinho e o
Marcos Soares, quero também saudar meu vice-prefeito Alexandre Capitânio que aqui se faz
presente, também o delegado regional Luis Fernando Silva Pinto de Azevedo, secretários
Nelson, José Moises, familiares, deputado federal Osvaldo Biolchi, senhoras e senhores que
nos prestigiam nesta noite, funcionários da nossa câmara de vereadores, amigos e colegas da
nossa imprensa, falo colegas porque acima de tudo sou um repórter, e o repórter é contador de
história, estou apenas prefeito pela segunda vez, encontro aqui também grandes amigos como
o Nelson Schimitz, como o Vanderlei Soares, Ilse Ana Piva, Gilberto, pessoal, para mi m é um
prazer muito grande estar hoje aqui na câmara de vereadores, local por onde passou presidindo
e atuando como vereador gente como João Alberto Xavier da Cruz, José Moises Marcondes,
Marco Aurélio Simon, Claudino Camatti, Irno Resener, nosso Bastico, nosso ex-prefeito, é um
prazer muito grande para mim homem simples lá do interior da Palmeira, estar sendo mais uma
vez prefeito desse querido e progressista Carazinho, da terra de Leonel de Moura Brizola,
homem que nunca recebeu meu voto, sou sincero, mas sempre recebeu e continuará sua
memória a receber o meu maior respeito, portanto meus amigos, minhas amigas, é hoje um
prazer estar aqui, para homenagear gente como a dona Alda, dedicada além de sua família,
dos seus afazeres, a cultura da nossa terra, nós precisamos de gente que trabalha, gente que
dirige e gente que pensa na vida, que pensa na cultura, na promoção, em oferecer alguma
coisa a mais para as nossas comunidades, e a dona Alda é dessas pessoas quero dona Alda
lhe dizer como prefeito, estarei também contando com seu trabalho frente a FUCCAR,
juntamente com suas amigas e amigos que compõe essa entidade, ao Luis Junges, como disse
aqui o Romeu, o Luis nos leva ao inicio de nossa caminhada em Carazinho, quando
conhecemos Levino Junges, aquele baixinho de muita fibra, muita firmeza, um pouco radical, é
verdade, mas que plantou na família principalmente, e em Carazinho, um estilo forte de ser meu
caro Fernando, irmão do Luis, sua família, de ser portanto uma família importante, aqui na
comunidade de Carazinho, e principalmente, de ter traçado no nosso querido e velho e
estimado, saudoso noticioso, as primeiras informações sobre o nosso Carazinho, juntamente
com o jornal da serra, unidade e a nossa radio Carazinho, que na época eu militava, então a
vocês, Luis, além do teu trabalho como escoteiro, além do teu trabalho frente a essa juventude,
que tantos outros fizeram como você, dando trilha, dando importância aos nossos jovens,
nossas crianças, e traçando até um caminho de vida, meu caro deputado Osvaldo Biolchi, o
senhor sabe que nós nunca fomos parceiros políticos, nem de eleição, mas somos parceiros na
busca de projetos, de verbas, de coisas importantes para o nosso Carazinho, durante o nosso
mandato e o seu mandato na câmara federal, eu vejo com alegria deputado, a sua volta a
câmara federal, e quero crer que nós vamos trabalhar juntos de novo, assim como já estamos
trabalhando com seu filho Marcio Biolchi, nós queremos deputado Osvaldo, que o senhor
continue mesmo olhando por Carazinho, e nesses seus dois anos de mandato que ainda tem
na câmara federal, possa ajudar o seu não companheiro político, mas grande companheiro de
Carazinho, Aylton, na busca das verbas necessárias, para o desenvolvimento e crescimento da
nossa comunidade, eu sei deputado, o senhor esta um pouco assim surrado pelo tempo, as
intempéries lhe impuseram alguns problemas físicos, mas a sua mente continua a mes ma, o
tempo, as intempéries, podem nos tirar tudo, mas quando não tiram o nosso pensamento, nós
continuamos fazendo coisas boas pela nossa comunidade pela nossa gente, então deputado,
vou lhe visitar la em Brasília, junto com a Juliana, com sua esposa, estaremos lá conversando e
tratando dos assuntos da nossa comunidade, Romeu Barleze, Romeu tem história nesse
Carazinho, o Romeu como a gente diz na política, meu caro Adroaldo, é daquelas raposas
criadas na política, realmente, os mais novos não sabem o que é raposão é aquele que sabe
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tudo de política, principalmente nas políticas um pouco mais antigas sabem o que é raposa em
política, e o Romeu Barleze sempre foi também adversário, não é Romeu, mas eu o respeito
pela sua história, pelo seu trabalho, pela sua amizade com nosso Leonel Brizola, e só sei que o
Romeu não conseguiu vencer a ulti ma eleição coordenando a campanha de um dos nossos
adversários, porque encontrou uma águia criada, boa de bico, que o venceu nessa eleição,
águia criada, boa de bico e de cabeça muito bem feita, então Romeu, receba também, o destino
é assim não é, a democracia é assim, ele que lutou tanto para nos derrubar não é Capitânio,
passou a eleição, somos seu prefeito, da senhora sua esposa, claro não é Romeu, o destino
quis que a grande homenagem da câmara de vereadores de Carazinho, levasse para sua casa,
para o seu lar, o nome do Prefeito Aylton Magalhães lhe homenageando juntamente com a
câmara de vereadores, é o bonito da democracia, meu caro Jorge Nelson da Silva, tu não é
mala, tu é “o Mala” jogador de futebol, pessoa querida da nossa comunidade, o Jorge Nelson,
passou por todos os times aqui em Carazinho, e ainda na região, conheço o Jorge Nelson,
também logo que cheguei aqui, você chegou um pouquinho antes que eu, você chegou em 66
eu cheguei em 67, Mala, uma coisa muito bonita aconteceu no ano de 2008, eu considero que a
eleição nossa aqui foi uma vitória de gente simples, do homem do povo, do homem que
administra com o coração aberto, com o gabinete aberto, com a mente sempre voltado para o
homem si mples, o trabalhador e para o desenvolvimento de uma cidade, e lá na maior nação do
mundo, Mala, um homem que tem a tua cor, simples também, mas preparado, Barack Obama,
da raça negra, conseguiu também fazer a proeza que Martin Luther King nos anos 60 tentou,
hoje a maior nação do mundo é dirigida por um homem da raça negra, e eu digo isso com o
maior respeito e com a maior esperança, de que realmente Barack Obama faça lá um grande
governo porque os Estados Unidos realmente, queiram ou não queiram, é a maior nação
democrática do mundo, é exemplo de democracia, Carrapinha, eu conheço como pipoqueiro, o
Eleazibe dos Reis, peguei até os óculos para ler o nome dele, Eleazibe, eu não sabia que esse
era teu nome, meu caro Carrapinha, o Eleazibe é àquela pessoa simples, sabe que a gente tem
que homenagear mesmo, porque ali na persistência, no frio, às vezes na chuva, no vento, com
a sua carrocinha, trabalhando para se sustentar, sustentar alguém que estava com ele, e isso
dignifica, eu acho que o ser humano quando ele abraça qualquer profissão ele tem que ser o
melhor, eu confesso que melhor pipoca que a gente comia aqui em Carazinho era feita pelo
Carrapinha, parabéns Carrapinha, e parabéns a câmara por homenagear gente assim, como
nosso carrapinha, nosso pipoqueiro, falar do Hélio Rocha é falar também do repórter, do colega,
do amigo que durante todos esses anos nos conhecemos, o Hélio foi, sem duvida, um dos
grandes companheiros da rádio Carazinho, não é Hélio, o Hélio saiu da prefeitura, ficou meio
zanzando por ai, nós o convidamos, eu lembro na época era ele, o Moises Marcondes, a
Terezinha, a Isabel, e tantas outras pessoas que eram nossos colegas, e que aprendemos a
respeitar, esses dias uma pessoa me disse assim, olha Aylton, além de você a gente conhece
em Carazinho que passou pelo poder, e continua o mesmo, continua com as mesmas coisas,
que chegou ao poder, chama-se Aylton e Hélio Rocha, sem falar em outros, mas essa pessoa
me falou assi m, então Hélio, além de jornalista você foi um político exemplar também na nossa
comunidade, finalmente eu quero deixar um recado, eu quero fazer um convite aos nossos
vereadores, a todos vocês, hoje nós temos aqui alguns suplentes tendo a honra de ser vereador
por uma noite mas quem sabe por muitos mais dias, e vocês vão ter oportunidade se Deus
quiser de um dia ser vereador titular, nesta câmara de vereadores, mas aos titulares, a vocês
que compõe a nossa casa legislativa, nós fomos eleitos, o Aylton o Capitânio, o Eugênio, o
Elbio, Erlei, Jarré, Sandra, Leandro, De loreno, nossos vereadores hoje assumindo aqui, o
Solinha, o Gauchinho, e o Marcos Soares, assim como foi Paulino de Moura, assim como foi o
Felipe que não esta aqui hoje, enfim todos que se elegeram, o povo elegeu, e vamos prestar
atenção nisso, elegeu renovando, com respeito ao jarré e ao demais que também foram
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reeleitos, mas o povo, elegeu sete novos vereadores, as mulheres estão de parabéns, elegeram
de novo uma vereadora representante aqui da mulher carazinhense, mas nós todos fomos
eleitos, porque tem uma visão nova, o Hélio falou que o Barack Obama disse que o mundo
mudou e que nós temos que mudar, eu acho que Carazinho também mudou, e eu não tenho
outra intenção nos meus 66 anos, do que fazer de Carazinho uma terra mais progressista, uma
cidade melhor ainda de se viver do que já é, uma bela cidade, e um povo menos sofrido, lá no
bairro, lá na vila, lá no nosso interior, aqui no centro com nossos empresários, meu caro Josélio,
nós fomos eleitos num tempo novo, nós estamos fechando uma pagina e iniciando outra, então
eu quero fazer não uma convocação, porque o prefeito não convoca quem foi eleito, mas um
convite aos nossos vereadores e vereadora, ajudem-me a ajudem também ao Alexandre, ajude
a nossa equipe de trabalho a construir esse Carazinho, vamos ter um modelo novo aqui sem
grandes acertos, sem grandes arranjos, mas todos trabalhando pelos bons projetos, pelas boas
causas que são aquelas que fazem do nosso trabalho uma vontade muito grande de realmente
construir um Carazinho melhor, então a nossa vontade é essa, assi m como eu disse no dia da
posse, sim nós podemos, eu digo hoje, sim, eu preciso que vocês me ajudem a mudar
Carazinho, um grande abraço a todos; Presidente Vereador Leandro Adams; 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 agradeci mento pelo comparecimento dos
homenageados, autoridades civis, militares e 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. A grandeza de um
homem não está somente em seus grandes feitos e sim num aperto de mão, num sorriso alegre
e num abraço fraterno. Solicito a todos que se postem em pé para entoarmos o Hino do
Município e logo a seguir o Hino Riograndense. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de
Deus, declaro encerrada a presente Reunião Solene. Convocamos os Senhores Vereadores
para a próxima Reunião ordinária a realizar-se dia 26 de janeiro às 18 horas e 45 minutos na
sede do poder legislativo obrigado.

Vereador Leandro Adams
Presidente

Vereadora Sandra Citolin
Secretária

A.L.

