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Ata da Sessão Solene do dia 23 de Janeiro de 2008 .... Ata 06 
 
 
Mestre de cerimônias – Luiz Augusto Ávila. Sessão solene de entrega de títulos aqui no 
salão Nobre da Câmara Municipal  de Carazinho 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 importantes personalidades da comunidade 
carazinhense, pelo esforço, competência, empenho, trabalho e dedicação, em  áreas e 
atividades diversificadas, engrandecendo o nosso município, que neste ano comemora 
77 anos de emancipação político-administrativa. Senhoras, senhores, jovens, aqui 
presentes. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades: convidamos o 
Vereador Luiz Gervásio Leite – Presidente da Câmara Municipal; convidamos também o 
Sr. Alexandre Goellner - Prefeito Municipal; Vereador  Cláudio Santos - Secretário; 
Convidamos também a ocuparem os seus lugares os demais vereadores: Vereador 
Antônio Azir; Vereador Jaime Fragoso;  Vereador Adroaldo de Carli; Vereador Josélio 
Guerra (Deio); Suplente de Vereador Josir Antunes da Silva; Suplente de Vereador Aroni 
Anhaya; convidamos então a todos se colocarem em seus lugares. Honra-nos destacar 
os homenageados desta noite, nas seguintes personalidades: Ilustríssimo Senhor José 
Luiz Espanhol, agraciado com o título de Cidadão Honorário de Carazinho, indicado pelo 
Poder Executivo;  Ilustríssimo Senhor Muin Salim Rajale, agraciado com o título de 
Cidadão Honorário de Carazinho, indicado pelo Poder Legislativo; Ilustríssimo Senhor 
Celso Oswaldo Senger, agraciado com o título de Cidadão Emérito de Carazinho, 
indicado pelo Poder Legislativo; Ilustríssimo Senhor Anselmo Luiz Souza, agraciado com 
a comenda “O Bombeador”, indicado pelo Poder Executivo; Ilustríssimo Senhor Remi 
João Rigo, agraciado com a comenda “O Bombeador”, indicado pelo Poder Legislativo; 
Ilustríssima Senhorita Ana Maria Leal, Destaque Jornalístico da Câmara Municipal em 
2007; 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 Luiz Gervásio Leite. Presidente Vereador  Luiz Leite: 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 77 anos de 
emancipação político-administrativa do Município de Carazinho. Senhoras e Senhores, 
autoridades e demais convidados aqui presentes, Boa Noite! Solicitamos ao Cônego 
João Gheno Netto, para que proceda a leitura de um trecho da Bíblia e solicitamos a 
todos que se posicionem em pé para ouvirmos a palavra de Deus. Cônego João Gheno 
Netto:Quis Deus, que ontem eu pudesse benzer este crucifixo, sinal de fé e de respeito a 
pessoa, a lei, o aniversário de nosso município, porque não se pode escrever a historia 
de Carazinho cívica, econômica, social e religiosa sem a presença do senhor Bom Jesus 
e de Pedro Vargas, então tenha a responsabilidade e a graça de cuidar especialmente da 
matriz, que é o nosso panteão religioso, e por isso que a palavra de Deus vai nos 
convidar a celebrarmos nesta homenagem a Deus e o valor das pessoas que trabalham 
nesta cidade. O senhor esteja convosco. Convidados: Ele esta no meio de nós. Cônego 
João Gheno Netto:Proclamação do evangelho de Cristo, segundo São Marcos,  Voltou 
Jesus a ensinar a  beira mar, reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo se sentou em 
um barco, onde afastando se da praia e todo o povo estava a beira do mar, na praia, 
assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi 
e Eis que saiu o semeador a semear no caminho. E ao semear caiu a beira do caminho, 
vieram as aves e a comeram, outro caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo 
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nasceu visto não ser profunda a terra, saindo porem o sol a queimou porque não tinha 
raiz e secou-se, outra parte caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram e 
não deu fruto, outros enfim caíram em boa terra e deram fruto que vingou e cresceu 
produzindo trinta, sessenta e cem por um, e acrescentou quem tem ouvidos para ouvir e 
ouça. Palavras da Salvação. Convidados: Gloria a Vós Senhor. Cônego João Gheno 
Netto:Vou tomar a liberdade de rezarmos ao Senhor Bom Jesus e pedir as pessoas 
presentes a rezar um Pai Nosso. “Pai Nosso que estas no céu, santificado seja o vosso 
nome, venha a nos o vosso reino, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. O 
Pão nosso de cada dia nos daí hoje, perdoai as nossa ofensas assim como nos 
perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos 
do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito Obrigado. 
Presidente Vereador Luiz Leite Solicitamos ao Sr. Secretário que proceda a leitura da 
CONVOCAÇÃO da presente Sessão Solene. Vereador Cláudio Santos CARAZINHO, 
21 DE JANEIRO DE 2008.CONVOCAÇÃO Pelo presente, CONVOCAMOS Vossa 
Senhoria para a Reunião Solene que faremos realizar no dia 23 de janeiro de 2008, 
quarta-feira, com início previsto para às 20:30 horas, tendo como local o Plenário da 
Câmara Municipal de Carazinho, fazendo parte das comemorações alusivas aos 77 anos 
de emancipação político-administrativa de nosso município, oportunidade em que serão 
entregues os títulos honoríficos aos seguintes homenageados: HOMENAGEADOS PELO 
PODER LEGISLATIVO: Sr. Muin Salim Rajale– Cidadão Honorário de Carazinho;Sr. 
Celso Oswaldo Senger– Cidadão Emérito de Carazinho;Sr.Remi João Rigo– Comenda 
“O Bombeador”;Sra. Ana Maria Leal– Destaque Jornalístico. HOMENAGEADOS PELO 
PODER EXECUTIVO: Sr. José Luiz Espanhol – Cidadão Honorário de Carazinho;Sr. 
Anselmo Luiz Souza – Comenda “O Bombeador”.Esperando contar com a honrosa 
presença, desde já antecipamos agradecimentos, e subscrevemo-nos,Vereador Luiz Leite 
Presidente. Presidente Vereador Luiz Leite A seguir convidamos a todos para se 
coloquem  em  pé, para ouvirmos o Hino Nacional; “Ouviram do Ipiranga....” Presidente 
Vereador Luiz Leite Solicito ao Sr. Secretário, que proceda a leitura do expediente 
recebido, para a presente Sessão Solene. Vereador Cláudio Santos Carazinho, 23 de 
Janeiro de 2008. Senhor Presidente: ao complementá-lo cordialmente, agradecemos o 
convite formulado para participarmos da Sessão Solene da Câmara Municipal com a 
entrega de títulos aos homenageados do Executivo e Legislativo, realizar-se nesta data, 
porem devido a compromisso assumido junto a FEDERASUL, nesta mesma data, onde a 
Acic será homenageada pelos seus 90 anos de fundação em sua reunião ordinária, 
ficaremos na impossibilidade de comparecer, entretanto indicamos para nos representar 
o Dr. César Souza, diretor jurídico desta  entidade. Antecipadamente  parabenizamos os 
homenageados desta cerimônia. Atenciosamente Sidney Olavo Meyer, Presidente da 
ACIC. Presidente Vereador Luiz Leite: Dando prosseguimento solicito ao Sr. Secretário 
que proceda a leitura da Lei Municipal nº 6.713, de 21 de janeiro de 2008, que concede o 
Título de Cidadão Honorário de Carazinho ao ilustre Senhor José Luiz Espanhol; 
Vereador Cláudio Santos ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO DO MUNICIPIO 
DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Faço saber que o Poder 
Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º É concedido o Título de Cidadão 
Honorário de Carazinho ao Sr. JOSÉ LUIZ ESPANHOL, pelos relevantes serviços 
prestados a comunidade carazinhense. Art. 2º A outorga desta distinção será realizada na 
Semana do Município de 2008, em Reunião Solene da Câmara Municipal. Art. 3º Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 21 de janeiro de 2008. 
Registre-se e Publique-se no Painel de Publicações da Prefeitura ALEXANDRE A. 
GOELLNER Prefeito, Secretária da Administração ISOLDE MARIA DIAS. Presidente 
Vereador Luiz Leite: Solicito ao Mestre de cerimônias, Sr. Luiz Augusto Ávila, que 
proceda a leitura do currículo do homenageado. Mestre de Cerimônia Sr. Luiz Augusto 
Ávila: Jose Luiz Espanhol, natural de Palmeira das Missões, RS, filho de Ernesto 
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Espanhol e Tereza Albarelo Espanhol, casado com Harty Maria Espanhol, com que teve 
dois filhos, Luiz Gustavo e Rafael. Técnico em contabilidade, formado pelo colégio 
Aparecida de Carazinho. Na vida profissional foi Secretario de Administração no governo 
Loreno Graeff. Vice-prefeito, Secretário da Fazenda no governo de Sebastião Haeffner. 
Diretor presidente da Eletrocar no governo de Sebastião Haeffner. Prefeito Municipal de 
Carazinho, de 1989 á 1992. Presidente da associação dos municípios do Alto Jacuí, 
Presidente da Associação dos Prefeitos do PDT do RS. Chefe de Gabinete do governo 
Collares em 1993. Diretor Presidente da Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE 
em 1994. Diretor comercial da Corsan. Conselheiro fiscal do Banrisul corretora de valores 
imobiliários e cambio. Conselheiro Fiscal da antiga CRT. Gerente da Coviplan. 
Conselheiro de Administração da Eletrocar e Presidente da Apae de Carazinho. 
Presidente Vereador Luiz Leite 
solicito aos lideres de todas as bancadas, para que acompanhem o Sr. Jose Luiz 
Espanhol até a mesa para que o Sr. Prefeito Municipal  de Carazinho Alexandre Goellner, 
que proceda a entrega da cópia original da Lei Municipal n.º 6.713 e o Título de Cidadão 
Honorário ao homenageado; (aplausos), Convidamos a primeira dama do 
município,Sra.Taíse Albuquerque, para que faça a entrega de um ramalhete de flores à 
Sra. Harty Espanhol, esposa do homenageado. Solicito ao Senhor Secretário que 
proceda a leitura da Lei Municipal n. º 6.714, de 21 de janeiro de 2008, que concede o 
Título Honorífico Comenda “O Bombeador” ao Sr. Anselmo Luiz Souza. Vereador 
Cláudio Santos ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Faço saber que o Poder Legislativo 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º É concedido o Título Honorífico Comenda 
O BOMBEADOR ao Sr. ANSELMO LUIZ SOUZA, pelos relevantes serviços prestados a 
comunidade carazinhense. Art. 2º A outorga desta distinção será realizada na Semana do 
Município de 2008, em Reunião Solene da Câmara Municipal. Art. 3º Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 21 de janeiro de 2008. Prefeito 
ALEXANDRE A. GOELLNER Secretária da Administração ISOLDE MARIA DIAS. 
Presidente Vereador Luiz Leite:Solicito ao mestre de cerimônia Sr. Luiz Augusto Ávila 
que proceda a leitura do currículo do homenageado. Mestre de Cerimônia Sr. Luiz 
Augusto Ávila: Anselmo Luiz Souza, nascido em 09 de Agosto de 1944, tem 63 anos. 
Profissão mecânico,  filho de Irmã J. de Souza e João Antonio de Souza Neto, já 
falecido, é casado com Iracema G. Souza, com quem tem três filhos, Felipe tenista, 
Alexandre Tri-atleta e Aline técnica em radiologia. Anselmo começou a trabalhar aos 09 
anos de idade, continua em sua profissão de mecânico e comerciante ate hoje,. As 
pedaladas se fizeram necessárias, por morar 30 KM do serviço. Um certo dia assistiu 
uma corrida e gostou e ai participou de uma corrida e conquistou vitória, sendo nesta 
mesma prova observado pelo técnico do grêmio de Porto Alegre, o qual lhe encaminhou 
pro clube onde correu por 08 anos. Alem do grêmio de Porto Alegre atuou pela monark 
bicicletas de São Paulo, Pirelli pneus e união ciclista de Porto Alegre. Foi pioneiro em 
outras modalidades esportivas, bem como automobilismo e motocross. Seu maior 
destaque foi sempre no atletismo e ciclismo, duatlo e triatlo. Anselmo participa de varias 
provas estaduais, nacionais e internacionais de duatlo e triatlo. Suas participações 
mundiais pode se destacar pelos seguintes paises Espanha, México, Estados Unidos, 
Itália e Austrália. Em sua caminhada de sucesso pelo mundo do esporte Anselmo adquiriu 
novecentos e dezenove troféus, todos conquistados em mais de duas mil provas por 
onde defendeu e honrou com afinco o nome de Carazinho. Conforme Anselmo os 
treinamentos devem ser diários, pensando sempre na próxima prova. O Esporte só 
melhora a saúde e prolonga a vida. Presidente Vereador Luiz Leite convidamos os 
lideres de bancadas para que conduzam o Sr. Anselmo Souza até a mesa para que o Sr. 
Dr. Vice Prefeito de Carazinho Sérgio Weinmann,  proceda a entrega da cópia da lei e do 
Título Honorífico Comenda “O Bombeador” ao homenageado Sr. Anselmo Luiz Souza. 
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(Aplausos) Solicito a Senhora Isolde Maria Dias, Secretária da Administração Municipal 
que proceda a entrega de um Buquê de flores à esposa do homenageado, Sra. Iracema 
Granvile Souza; (aplausos) Solicito ao Sr. Secretário que proceda a leitura da Lei 
Municipal n.º 6.716, de 21 de janeiro de 2008, que concede o título de Cidadão Honorário 
de Carazinho  ao Sr. Muin Salim Rajale; Vereador Cláudio Santos Concede o Título de 
Cidadão Honorário de Carazinho ao Sr. MUIN SALIM RAJALE. Autores: Vereadores 
Adroaldo De Carli, Antônio Azir, Cláudio Santos, Felipe Sálvia, Jaime Fragoso, João 
Mafalda, Josélio Guerra, Luiz Leite, Paulino de Moura e Vilson Paese. ALEXANDRE A. 
GOELLNER PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE 
DO SUL. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 
1º É concedido o Título de Cidadão Honorário de Carazinho ao Sr. MUIN SALIM 
RAJALE, pelos relevantes serviços prestados a comunidade carazinhense. Art. 2º Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 21 de janeiro de 
2008. Prefeito ALEXANDRE A. GOELLNER Secretária da Administração ISOLDE 
MARIA DIAS. Presidente Vereador Luiz Leite Solicito ao  nosso mestre de cerimônias 
para que proceda a leitura do currículo do homenageado; Mestre de Cerimônia Sr. Luiz 
Augusto Ávila: Muin Salim Rajale comerciante nascido em 24 de setembro de 1944, na 
cidade de Grande clajibe, capital de Israel, tem formação de ensino médio completo. No 
ano de 1968, veio para o Brasil, desembarcando no Porto de Santos, SP, onde ficou 20 
dias, após este período foi para a cidade de Guaporé RS, onde permaneceu por 30 dias 
e então veio para Carazinho. Permanecendo aqui  até os dias de hoje. No ano de 1972, 
casou-se aqui em Carazinho e tem 03 filhos, quando aqui chegou desenvolvia atividades 
como vendedor ambulante por um período aproximado de um ano. Após este período 
passou a trabalhar na loja de confecções de seu tio, por mais ou menos um ano e dois 
meses. Posteriormente abriu sua própria loja de confecções com a qual permaneceu até 
o ano de 1998, fechou esta loja, mas abriu outra, porem de tecidos onde trabalhou ate o 
ano de 2005, ai vendeu esta loja e daí em diante a sua renda é obtida de alugueis de 
imóveis. Também participou de varias atividades assistenciais, foi conselheiro do Atlético 
Futebol Clube, festeiro do Asilo são Vicente de Paulo, por mais ou menos 08 anos, 
posteriormente festeiro da comunidade evangélica Rui Barbosa, por maias ou menos 15 
anos, membro da diretoria do grêmio aquático de Carazinho iniciou suas atividades no 
HCC no ano de 2002como tesoureiro para o biênio de 2002/2003, sendo reeleito para o 
biênio 2004/2005, no ano seguinte foi eleito presidente do HCC para o biênio 2006/2007, 
sendo reeleito presidente para o biênio 2008/2009. Presidente Vereador Luiz Leite 
convido o 1º Vice Presidente da casa, que assuma os trabalhos para que eu possa 
realizar a entrega desta homenagem ao nosso amigo Muin. Vereador Cláudio Santos 
Convido os senhores lideres de bancada para que conduzam o Sr.  Muin Salim Rajale, 
cidadão honorário de Carazinho e ao mesmo tempo convido o presidente desta casa 
vereador Luiz Leite para que faça a entrega da placa  bem como a copia da lei. 
(aplausos) Presidente Vereador Luiz Leite Convido a servidora desta casa Sra. Luciana 
de Souza, para que proceda a entrega de um ramalhete de flores a Sra Lurdes Farina 
Vaiderich, representando  neste momento os familiares e esposa do Sr. Muin 
Rajale.(aplausos) Solicito ao Sr. Secretário que proceda a leitura da Lei Municipal n.º 
6.717, de 21 de janeiro que concede o título de cidadão Honorário ao Sr. Celso Oswaldo 
Senger; Secretário Vereador Cláudio Santos Autoria dos vereadores  Adroaldo De 
Carli, Antônio Azir, Cláudio Santos, Felipe Sálvia, Jaime Fragoso, João Mafalda, Josélio 
Guerra, Luiz Leite, Paulino de Moura e Vilson Paese, ALEXANDRE A. GOELLNER, 
PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º É 
concedido o Título de Cidadão Emérito de Carazinho ao Sr. CELSO OSWALDO 
SENGER, pelos relevantes serviços prestados à comunidade carazinhense. Art. 2º Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 21 de janeiro de 
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2008. assinado pelo Prefeito ALEXANDRE GOELLNER e Secretária da Administração 
ISOLDE  DIAS. Presidente Vereador Luiz Leite solicito ao mestre de cerimônias para 
que proceda a leitura do currículo do homenageado Mestre de Cerimônia Sr. Luiz 
Augusto Ávila CELSO OSWALDO SENGER filho de Osvaldo e Ieda Senger, nasceu em 
cinco de fevereiro de 1939, na cidade de Carazinho. Estudou no colégio nossa senhora 
aparecida, jardim de infância, cursou primário e ginásio no colégio la salle, cientifico no 
Instituto Educacional de Passo Fundo o IEE, após estudou no Instituto Portoalegrense 
IPA, foi um dos fundadores da Escola de Engenharia da PUC Pontifícia  Universidade 
Católica de Porto Alegre onde formou-se em engenharia civil no ano de 1966. Em 1967 
fundou a Construtora Senger Ltda, com o escritório em Porto Alegre e outro em 
Carazinho. Em 2005 formou-se bacharel em Direito no Mato Grosso do Sul. Foi pioneiro 
em  incorporação de imóveis em Carazinho com o incentivo do irmão Agnelo Senger, 
lançou o edifício barão depois denominado edifício Agnelo Senger, até hoje marco na 
arquitetura de Carazinho. Seus conhecimentos foram repassados para diversos 
engenheiros de Carazinho e Porto Alegre, os quais fizeram estagio em sua empresa. 
Presidente Vereador Luiz Leite convidamos aos lideres das bancadas para que 
conduzam o Sr. CELSO SENGER até a mesa. Convidamos o vereador Adroaldo De 
Carli para que proceda a entrega do Título Cidadão Emérito de Carazinho” ao 
homenageado, juntamente com uma cópia  original da Lei Municipal;(aplausos), 
convidamos a Sra. Damaris Pasqualotto, servidora desta Casa, para que proceda a 
entrega de um ramalhete de flores a Senhora Lisete Terezinha Senger (aplausos). 
Convido o ao Sr. Secretário que proceda a leitura da Lei Municipal n.º 6.718, de 21 de 
janeiro de 2008 que concede a comenda “O Bombeador” ao Sr. Juliano Gustavo rigo, 
como seu representante no momento Secretário Vereador Cláudio Santos autores 
vereadores Adroaldo De Carli, Antônio Azir, Cláudio Santos, Felipe Sálvia, Jaime 
Fragoso, João Mafalda, Josélio Guerra, Luiz Leite, Paulino de Moura e Vilson Paese. 
ALEXANDRE A. GOELLNER, PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: Art. 1º É concedido o Título Cidadão Honorífico Comenda O BOMBEADOR 
ao Sr. REMI JOÃO RIGO, pelos relevantes serviços prestados a comunidade 
carazinhense. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do 
Prefeito, 21 de janeiro de 2008. Assinado Prefeito ALEXANDRE A. GOELLNER 
Secretária da Administração ISOLDE MARIA DIAS Presidente Vereador Luiz Leite 
Solicito ao nosso mestre de cerimônia, para que proceda a leitura do currículo do 
homenageado que esta noite não pode estar presente, tendo assim o seu representante, 
por motivos de saúde Mestre de Cerimônia Sr. Luiz Augusto Ávila REMI JOÃO 
RIGO,nascido em nova Prata casado com Noeli Rigo, pai de Gustavo, Marcelo e 
Fernando, sogro de Fabiana, Andréia e Rita, e avô de Laura. Formado em letras e direito 
veio a Carazinho em 1983, para exercer o magistério e advocacia. Dedicou-se durante 15 
anos gratuitamente ao coral pro-arte, o qual foram realizados grandes eventos musicais, 
no ano de dois mil quando a ULBRA – Universidade Luterana do Brasil, iniciou o campus 
Carazinho o homenageado assumiu a direção do campus, juntamente com a sua equipe 
construiu os dez mil metros quadrados de prédios com 50 salas de aula,  48 laboratórios 
de ultima geração, biblioteca com 12 mil volumes, pista atlética, campo de futebol, ginásio 
de esportes em parceria com o SERCESA, espaço ULBRA, no centro da cidade. Neste 
07 anos e meio de vida da ULBRA-Carazinho, milhares de estudantes de setenta 
municípios concluíram ou estão estudando num dos 14 cursos oferecidos, alem dos 
cursos de pós-graduação e também de extensão. Desde os primeiros dias de existência 
do campus a filosofia que mantém a postura e as ações da equipe foi o atendimento 
humano aos alunos e em sessão da comunidade regional, porque o grupo diretivo 
entendeu que a exibição veio para ser um agente de desenvolvimento humano, social e 
econômico. Esta posição do homenageado e equipe se propuseram a exercer e a 
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exerceram com toda a dedicação. Em dezembro ultimo, o homenageado abalado por 
problemas de saúde e entendendo ter cumprida sua missão solicitou a reitoria sua 
substituição na direção do campus de Carazinho, trazendo de volta o pastor Waldemar 
Slender, que fora o capelão  dos primeiros anos, que atualmente era diretor em 
Santarém, no Pará. Presidente Vereador Luiz Leite convido aos lideres de bancadas 
para que conduzam o homenageado ate a mesa. Convido o Vereador Antônio Azir para 
que proceda a entrega da comenda “O Bombeador” ao homenageado, com a cópia da 
Lei Municipal de outorga do título;(aplausos) Convido a Sra. Maria de Lourdes Gobbi, 
para  que proceda a entrega de uma ramalhete de flores a Senhora Noeli Rigo, esposa do 
homenageado (aplausos) convido o Sr. Secretário que proceda a leitura da Lei Municipal 
n.º 6.719, de 21 de janeiro de 2008, que concede o título Destaque Jornalístico do ano de 
2007, à Sra. Ana Maria Leal. Secretário Vereador Cláudio Santos Autores: Vereadores 
Adroaldo De Carli, Antônio Azir, Cláudio Santos, Felipe Sálvia, Jaime Fragoso, João 
Mafalda, Josélio Guerra, Luiz Leite, Paulino de Moura e Vilson Paese. ALEXANDRE A. 
GOELLNER, PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei: Art. 1º É concedido o Título Destaque Jornalístico à Sra. ANA MARIA 
LEAL, pelos relevantes serviços prestados à comunidade carazinhense. Art. 2º Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 21 de janeiro de 2008, 
assinado pelo Prefeito ALEXANDRE A. GOELLNER Secretária da Administração 
ISOLDE MARIA DIAS Presidente Vereador Luiz Leite solicito  ao Sr. Luiz Augusto Ávila 
para que proceda a leitura do currículo da homenageada; Mestre de Cerimônia Sr. Luiz 
Augusto Ávila ANA MARIA LEAL natural de Cruz Alta, formada em jornalismo, pela 
UNICRUZ, atuou em jornal, revistas e  assessoria de imprensa em Cruz Alta, assessoria 
de imprensa em Almirante Tamandaré do Sul, jornal e radio em Carazinho. Em Cruz Alta 
pela atuação no jornalismo recebeu as distinções como Medalha dos Direitos Humanos, 
titulo da associação de mulheres de negócios e profissionais de Cruz Alta e da liga 
feminina de combate ao câncer. Tem conhecimentos em jornalismo político a partir de 
curso com Josué Baronovo e do relacionamento entre órgãos de imprensa através do 
curso com o jornalista Diego Casagrande. Esta na radio gazeta AM desde 2007, onde 
participa dos programas gazeta noticias, amigos da tarde e lado a lado com a noticia. 
Presidente Vereador Luiz Leite convido aos lideres de bancadas para que conduzam a 
senhorita Ana Maria Leal ate a mesa. Convido o Vereador Cláudio Santos para que 
proceda a entrega do título à homenageada, juntamente com uma cópia da lei Municipal 
de outorga do título;(aplausos)  convido a servidora desta casa Andréia Lange, para que 
proceda a entrega de um ramalhete de flores à homenageada;(aplausos) Concluída a 
entrega dos Títulos Honoríficos 2008,  concedemos  a palavra ao Vereador Antônio Azir, 
representando a bancada do PTB, para falar pelo espaço de 5 minutos. Vereador 
Antonio Azir em nome da bancada do PTB, saúdo o excelentíssimo Vereador Luiz Leite 
presidente deste Poder Legislativo, saúdo todos os demais vereadores saúdo o 
excelentíssimo prefeito municipal Alexandre Goellner saúdo o vice prefeito Sergio 
weimann, também saúdo a primeira dama Taíse Albuquerque, saúdo a todos os ilustres 
homenageados desta noite, seus familiares, autoridades presentes, secretários 
municipais, convidados, funcionários desta casa. Nós estamos comemorando a semana 
do aniversario do município de Carazinho e muitas obras estão sendo inauguradas, 
muitos eventos estão acontecendo, mas nós do PTB cremos que, este evento é o mais 
importante desta semana, pois aqui não estamos tratando de inauguração de obras, de 
concretos, de metais, mas sim, falando de seres humanos, que nasceram em nossa terra, 
ou vieram para nossa terra ajudar a construir o nosso município, ajudar a construir uma 
comunidade melhor e esta de parabéns o Poder Executivo e também o Poder Legislativo 
que por unanimidade escolheu tão ilustres carazinhenses para homenagear esta noite. 
Jose Luiz Espanhol, pelo seu currículo, vimos, a sua vida, a sua trajetória política, o seu 
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trabalho por Carazinho e pelo estado do RS, realmente uma pessoa que fez e faz pela 
nossa comunidade. Anselmo Souza, que leva Carazinho ultrapassando fronteiras do 
nosso estado e do nosso país, representando o nosso município em diversas 
modalidades esportivas, um incansável batalhador, determinado, chegando quase as  mil 
conquistas, e é um desafio que fica, não somente o  Romário mas também o Anselmo 
esta próximo de conseguir o milésimo troféu. Temos também como homenageado o 
Muin Rajale, que veio de longe, para vir, para chegar em Carazinho e também ajudar a 
construir um Carazinho melhor, seja através de seu comercio que por muitos anos lá 
trabalhou atendendo a todos com muita presteza, com muita alegria,ou seja pela suas 
obras sociais, das suas obras comunitárias, atualmente frente ao hospital comunitário, 
desenvolvendo um excelente trabalho, sabemos de sua luta diária, incansável batalhador 
que também merece sim, todas as nossas homenagens. Celso Senger, diria que foi um 
dos pioneiros na construção em Carazinho. Diria que é um dos responsáveis por  esta 
bela fotografia que temos aqui nesta casa, onde vemos 10 edifícios construídos. Celso 
Senger foi o fundador da empresa senger, que constrói não somente em Carazinho, mas 
toda a nossa região, por todo o nosso estado, por todo o nosso pai, levando o nome de 
Carazinho, levando a qualidade do serviço da construção civil. Então, ao Celso Senger as 
nossas homenagens parabenizamos a você a seus familiares que estão dando 
continuidade a obra iniciada pelo senhor. Remi Rigo, pessoa que convivi e aprendi a 
admirar no dia a dia, quando cursei direito na Ulbra, todas as noites me encontrava com o 
professor Remi, pessoa amável, de excelente trato, comedido, ponderado e que iniciou 
juntamente, desde, a primeira terraplanagem realizada naquele campus, o professor Remi 
já estava junto la acompanhando. E o professor Remi, implantou o campus da ulbra aqui 
em Carazinho, que no inicio nós sabíamos como era tudo era precário tudo era  poeira e 
hoje nos temos la um belo campus com 14 cursos um campus bem estruturado que 
recebe estudantes de 70 municípios da nossa região. Então aos familiares  do professor 
Remi Rigo, levem até ele o nosso abraço a nossa homenagem porque também fez muito 
pela nossa educação aqui em Carazinho principalmente frente ao campus da ulbra. Ana 
Maria Leal, Carazinho nós temos diversos bons jornalistas, mas a Ana  em todas as 
reuniões da Câmara estava presente, fazendo a cobertura dos trabalhos de todos os 
vereadores, com imparcialidade, levando a informação verdadeira, até o ouvinte, até o 
leitor, não importava se a reunião era no bairro, com chuva, com frio, ou se era lá no 
interior de Pinheiro Marcado, lá estava a Ana  trabalhando e como eu falei antes com 
muita seriedade, com muita imparcialidade. Ana nossa homenagem a você que continue 
este belo trabalho, que com certeza rendera excelentes frutos, já esta rendendo e 
certamente no futuro renderá ainda mais. O tempo é curto, mas mesmo que ficasse 
falando um dia aqui e usando de todas as palavras, elas não traduziriam o que estes 
homenageados representam para o nosso município, pois como já falei anteriormente, 
são pessoas que fizeram muito pelo nosso município e que estão  fazendo e certamente 
farão mais. Vocês com certeza são o bom exemplo para a nossa sociedade, o bom 
exemplo para a nossa juventude seguir, porque são pessoas vencedoras, pessoas 
determinadas e pessoas que realmente fazem sucesso e ajudam o nosso município a se 
desenvolver cada vez mais com muita qualidade de vida à nossa gente. Obrigado, um 
grande abraço a todos e que Deus esteja conosco. (aplausos) Presidente Vereador Luiz 
Leite Concedemos agora a palavra ao Vereador Cláudio Santos, para falar em nome da 
bancada do PSDB, pelo espaço de 5 minutos. Vereador Cláudio Santos Senhor 
presidente, vereador Luiz leite, senhor prefeito municipal Alexandre Goellner, vice-prefeito 
Dr. Sergio Weimann, primeira dama Thaíse Albuquerque, também cumprimento aos 
servidores do Executivo, do Legislativo, familiares dos homenageados, convidados, 
enfim comunidade que se faz presente hoje aqui na casa do povo, na Câmara de 
vereadores de Carazinho, prazer em recebê-los. Falo em nome do vereador Jaime 
Fragoso e também do vereador Mafalda  que fazem parte da bancada do PSDB, quero 
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começar falando aos homenageados que é considerado 2008 o ano do favor de Deus, e 
com certeza não somente 2008, mas Deus tem feito enormes favores a Carazinho 
trazendo-os aqui a esta terra, uns que vieram de fora outros que aqui nasceram e nós 
como também alguém que veio de fora, mas que recebeu de Carazinho todas as 
oportunidades que um ser humano precisa certamente os que vieram também se sentem 
desta forma  e então que Deus possa realmente estar fazendo na vida  de cada um, 
extensivo principalmente aos familiares que são o sustento da vida de cada um, fielmente 
favores neste ano de 2008. Ex-prefeito Jose Luiz Espanhol,  Anselmo Souza, 
homenageados do executivo, acho que o próprio currículo que foi lido anteriormente já 
manifesta aquilo que os senhores fizeram na vida particular, na vida profissional, como 
também principalmente na vida familiar e na vida comunitária em Carazinho. Os 
homenageados do Legislativo, sr. Muin, sr. Celso Senger, Remi João Rigo, professor, 
doutor, maestro exemplo. Ana Maria Leal, destaque jornalístico, representante da radio 
gazeta, quero dizer Ana de que tive o prazer, o privilegio, a oportunidade de por duas 
vezes receber esta comenda também representando a radio gazeta. Dizer de que muitas 
vezes eu falei a você  esta semana de que muitas vezes, e muitas vezes mesmo ao longo 
de  12 anos trabalhando pela radio gazeta, com muito prazer e muito orgulho vim a esta 
casa fazer a cobertura porque me davam condições da mesma forma de que te dão 
condições para que tu possa exercer as suas funções, por muitas vezes sozinho estava 
nesta casa fazendo meu trabalho  e não gostava quando os vereadores da época diziam 
Cumprimento a imprensa na pessoa do radialista Cláudio Santos, porque eu acho que a 
imprensa ela tem que ser representada por cada um dos seguimentos, mas quando você 
vem a esta casa sozinho você representa um órgão e esta semana eu te dizia isto, 
porque você estava fazendo a cobertura de todas as reuniões que nos fizemos que já são 
em torno de três  entre representativas e extraordinárias e eu dizia que você representava 
o órgão da radio gazeta e não a imprensa porque você estava aqui presente. Eu quero 
dizer que sentimos muito orgulho em poder estar usando esta tribuna  nesta data  
significativa para o Poder Legislativo e para a comunidade de Carazinho e poder estar 
ouvindo atenciosamente a vida de cada um dos homenageados através de seus 
currículos. Eu gostaria apenas de sr. presidente, sr. prefeito, colegas vereadores de ser 
rápido e de dizer de que faço das minhas palavras ou faço no momento as minhas 
palavras, as palavras da dona Lourdes Farina quando uma vez foi homenageada por este 
Poder Legislativo e que dizia que o valor da comenda não esta em recebê-la, mas sim em 
merecê-la e se hoje vocês estão aqui é porque realmente todos vocês merecem esta 
comenda que hoje estão recebendo. Que Deus possa estar iluminando o caminho de 
cada um, nos precisamos destes exemplos, destas atitudes aqui em Carazinho, porque 
com certeza nós teremos mais orgulho ainda em poder no futuro estar dizendo que na 
data do dia 23/01/08, o ano do favor de Deus nos homenageamos vocês. Parabéns em 
nome da bancado do PSDB e que Carazinho possa sem duvida alguma como 
comunidade dar valor a tudo aquilo que vocês contribuíram dentro das suas profissões. 
Muito Obrigada.(aplausos) Presidente Vereador Luiz Leite Dando prosseguimento 
concedemos  a palavra ao Vereador Adroaldo De Carli para falar em nome da bancada 
do PMDB, pelo espaço de 5 minutos. Vereador Adroaldo De Carli senhor presidente, 
Luiz Leite, senhores colegas vereadores, senhor prefeito Municipal Alexandre Goellner, 
sua esposa Thaise Albuquerque, nosso vice-prefeito Sergio Weimann, aqui presente, 
secretários municipais, que estão presentes nesta reunião, senhores, senhoras, 
homenageados, demais familiares, pessoas da nossa comunidade, estou vejo aqui 
muitos dirigentes de entidades aqui presentes, pessoas da nossa comunidade, em nome 
da bancada do PMDB, este vereador e do vereador Deio, a nossa saudação. No Poder 
Legislativo nós temos três tipos de reuniões ela é composta de reuniões ordinárias, 
reuniões extraordinárias na qual se discutem e a se aprecia projetos de lei oriundos do 
Executivo Municipal ou então dos legisladores de nossa cidade. E temos as reuniões 
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solenes que nem esta, e eu considero esta a principal reunião, porque nós estamos aqui 
homenageando pessoas, pessoas da nossa comunidade, pessoas que fazem acontecer 
o que nós temos de bom em Carazinho, pessoas que no passado iniciaram um 
empreendimento, pessoas que nos observamos e seus currículos muitos deles 
trabalhando voluntariamente por alguma causa social de nossa cidade, como nosso 
cidadão honorário Muin Salin Rajale, comerciante, mas hoje presidente do HCC, na sua 
segunda gestão, também já esteve em gestões passadas trabalhando voluntariamente  
que nem disse a dona Lourdes Farina, um trabalho magnífico na sua administração dando 
um ar de modernidade, competência na nossa casa de saúde. Pessoas como nosso 
cidadão honorário Jose Luiz Espanhol, ex-secretario Municipal, ex-vice prefeito, ex-
prefeito, pessoa que tem um grande conhecimento na área administrativa, política 
Municipal e também estadual porque la esteve, e também voluntariamente desempenhou 
o papel de presidente da APAE, uma pessoa também que tem uma visão de trabalhar sim 
no próprio desenvolvimento mas também se doar voluntariamente as causas sociais  de 
nossa cidade, por isso esta justa homenagem. Pessoa como comenda, recebendo a 
comenda o bombeador Dr. Remi João Rigo, advogado, educador, um grande mestre 
educador de nossa cidade que tem desempenhado frente a nossa  universidade Ulbra um 
trabalho magnífico como reitor, com certeza a visão do professor Remi e a sua 
insistência  em cada vez mais engrandecer a Ulbra, levou a esta universidade a ser o que 
hoje,  universidade que é referencia  no interior do nosso estado, universidade que teve 
uma grande ampliação desde a sua inauguração com certeza o professor Remi esteve 
presente sempre la trabalhando e insistindo nesta ampliação. Então receba aqui a nossa 
admiração Gustavo, um abraço ao pai Remi la que realmente se recupere rapidamente e 
venha novamente ao convívio da nossa comunidade, a sua esposa aqui presente, e 
também o Remi voluntariamente por 15 anos esteve a frente  no coral Pro-arte 
desempenhando um excelente trabalho que ele era um grande admirador desta arte, ele 
adorava muito este coral e o professor Remi sempre estava la a frente desempenhando 
este papel. Ao cidadão emérito Celso Osvaldo Senger, nascido aqui em nossa cidade 
engenheiro civil que iniciou um empreendimento na construtora Senger, e como é difícil 
engenheiro Celso  iniciar um empreendimento acredito que dar continuidade muitas vezes 
é mais fácil, mas o inicio é sempre difícil, então nós temos ai a construtora senger 
fundado pelo engenheiro Celso Osvaldo Senger, com certeza pioneiro nas corporações 
modernas de nossa cidade que dá este visual bonito e que da também de grande 
desenvolvimento na área habitacional de nossa cidade e também  nos observamos se la 
em Porto Alegre diversos engenheiros de Carazinho estiveram la  fazendo estagio em 
sua empresa, e entre eles eu sei que meu irmão Gelson de Carli engenheiro também 
esteve la  por dois ou três anos também trabalhando iniciando a sua profissão e também 
ta aqui presente, quero cumprimentá-lo nesta reunião solene. A comenda o bombeador 
também ao Anselmo Souza grande esportista de nossa cidade, mecânico que levou o 
nome de Carazinho a muitos e muitos lugares inclusive no exterior, né Anselmo, participou 
destas competições que nós acreditamos que  também ser um exemplo a muitos jovens 
que praticam esportes, muitos amadores, muitos profissionais mas enfim, é um exemplo 
de pessoa que nos orienta, e com certeza orientou muitos jovens a dar inicio a caminhada 
nesta parte esportiva, tanto é que tem dois filhos que estão ai intensamente praticando 
modalidades esportistas, recebe o nosso abraço da nossa bancada, também e com 
certeza  Anselmo  vai sempre me ouvir falar desde que estou em Carazinho  do Anselmo 
Souza o nosso esportista de Carazinho. Ao destaque jornalístico, jornalista Ana Maria 
Leal, que certamente como o vereador Cláudio já falou, quando citou em muitas reuniões 
estava só ela da imprensa aqui presente, nós temos que reconhecer seu trabalho que 
realmente a sua freqüência aqui em ter conhecimento no trabalho dos legisladores de 
Carazinho para levar a nossa comunidade que nós achamos assim importantíssimo, 
fundamental o papel da imprensa na  questão do legislativo, porque ali a comunidade tem 
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conhecimento dos seus representantes, do que estão fazendo os seus vereadores, que 
projetos os vereadores apresentam, que tipo de propostas e qual o seu desempenho no 
papel de representante do povo. Então, a Ana Maria tem feito este trabalho com muita 
competência, com muita isenção e realmente merece este destaque jornalístico em nome 
da bancada do PMDB também um grande abraço e a nossa saudação. E dizer que estas 
pessoas  que nós observamos atuam em diversos segmentos  da nossa comunidade, 
engenheiro civil, comerciante, educador, o espanhol hoje esta como funcionário da nossa 
concessionária coviplan, o Anselmo mecânico, a Ana Maria jornalista, então, isto que é 
bonito, nós vemos aqui, pessoas de diversos segmentos atuando na nossa comunidade, 
desempenhando o seu papel e ver a satisfação de termos então aqui  presentes 
recebendo estas justas homenagens. Aquelas pessoas que nos consideramos, as 
pessoas que realmente fazem acontecer o desenvolvimento de nossa cidade. Continuem 
assim sendo exemplo para a nossa comunidade trabalhando para a nossa comunidade 
dentro das suas profissões, mas também fazendo aquele papel eventualmente nem que 
seja de doar o seu conhecimento, as suas horas, também voluntariamente as causas 
sociais e cultural de nossa cidade. Isso é muito importante que os senhores são pessoas 
tem muita influencia  na nossa cidade e agora mais ainda com esse titulo e é importante 
estar a frente deste trabalho principalmente voluntariado nas causas sociais e culturais de 
nossa cidade. Em nome da bancada do PMDB queremos deixar aqui a nossa satisfação 
destas homenagens e que Deus acompanhe a todos nós. Muito Obrigada. (aplausos) 
Presidente Vereador Luiz Leite convidamos agora o Vereador Aroni Anhaya, para falar 
em nome da bancada do PDT, pelo espaço de 5 minutos. Vereador Aroni Anhaya 
senhor prefeito Municipal Alexandre Goellner, primeira dama Thaíse Albuquerque, nosso 
Presidente Luiz Leite e demais vereadores e em especial aos homenageados em nome 
do Partido Democrático Trabalhista, na qualidade de  suplente de vereador eu quero 
também prestar a nossa homenagem,  se o Vereador  Azir, de carli e Cláudio Santos me 
permitir  eu quero fazer deles as minhas palavras, já foi dito bastante mesmo que por 
mais que a gente diga jamais fará justiça a tão, tão gentileza a tantas pessoas assim, se 
fazia tão necessário da gente homenagear, acho que já deveriam ter sido homenageados 
a  muito tempo, mas nuca é tarde. Quero agradecer também a presença do padre Gheno 
que esta aqui conosco, e dizer que Pedro Vargas, Homero Guerra, flores da Cunha, nos 
deram um bom exemplo, nos dando essa maravilha  de cidade. Nós não iremos longe  
porque não estamos assim preparados, não preparamos nada  em especial, mas eu de 
coração, com todo o respeito necessário, eu quero dizer que estas pessoas 
homenageadas hoje, realmente merecem todas essas palavras ditas, todas as 
homenagens que a gente puder prestar a elas. Acho que esta casa foi muito feliz na 
escolha destas pessoas. O nosso presidente Luiz Leite que esta conduzindo 
maravilhosamente bem esta casa, ele sabe o quanto pra nos do PDT, é importante essa  
homenagem. Todos nós sabemos que o partido democrático trabalhista por muitas, por 
muitos mandatos, já administrou Carazinho, já deu muita colaboração para Carazinho, 
inclusive com o grande companheiro Jose Luiz Espanhol, não vou precisar ocupar os 
cinco minutos porque como eu falei com a permissão dos vereadores das outras 
bancadas eu estou também em nome do PDT homenageando aos senhores. Muito 
Obrigado. (aplausos) Presidente Vereador Luiz Leite dando prosseguimento as 
homenagens  desta sessão solene convidamos o sr. Jose Luiz Espanhol para fazer uso 
da palavra  representando os homenageados do Poder Executivo, pelo espaço de 08 
minutos. Senhor Jose Luiz Espanhol excelentíssimo Vereador Luiz Leite presidente 
desta casa, excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal Alexandre Goellner, senhor vice-prefeito 
Dr. Sergio Weimmann, primeira dama Thaíse Albuquerque, senhores vereadores, 
representantes das entidades, da imprensa, colegas homenageados, eu falo em meu 
nome e em nome  do homenageado Anselmo, mas também não poderia deixar de citar  o 
Muin, o Celso, o Remi através de sua esposa e seu filho,  e a jornalista Ana. É claro que 
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quando se recebe uma homenagem como esta tornando-se cidadão  de direito, porque 
de fato a 38 anos eu  me considero carazinhense, desde quando aqui cheguei, jovem, 
com  16 anos de idade, meu pai carpinteiro, veio trabalhar aqui na empresa grandó, trouxe 
a família, e eu precisei trabalhar, e eu fui trabalhar de garçom no clube caixeiral, então 
gente esta terra me deu oportunidade, eu pude crescer, eu pude através dos anos, junto 
com um grupo de pessoas subir os degraus que a vida me colocou na frente. Eu quero 
dizer sr. prefeito, de coração , com muita alegria e com muita sinceridade aqui junto 
comigo minha esposa e filhos, minha futura nora, um agradecimento realmente de 
coração, porque posso ter todos os títulos do mundo mas  aqui na minha cidade, na 
minha terra  que eu escolhi para viver, para criar meus filhos, para constituir minha família, 
eu hoje passo a ser um cidadão de  direito, é claro que não se galgaram todos esses  
cargos com facilidade foram dias e dias de luta, luta esta não individual , luta esta  com 
colegas, em grupos, e assim  graças a Deus se conseguiu atingir os objetivos que a gente 
se propunha. Então esta terra, ela me deu oportunidades Anselmo, como você também 
teve oportunidade através do teu trabalho, através de ser um desportista, de marcar a tua 
presença, aqui dentro de Carazinho, eu acho que hoje ate que quem deveria ser 
homenageado seria tua esposa, porque ela tem a certeza  que gostaria  de ter convivido 
muito mais contigo, porque você tinha que treinar, você tinha que ir viajar, você tinha que 
se deslocar para outras cidades, outros estados, outros paises, então eu acredito que ela 
foi a grande mestra de toda esta obra, então eu acho que realmente você Anselmo é uma 
pessoa  que merece esta homenagem, do sr. prefeito, né que distinguiu, que a Câmara 
aprovou, como eu também, pela minha trajetória eu tenho certeza que muito devo 
também a minha esposa  que esteve ao meu lado, que esteve lutando, e pela alegria que 
meus filhos tem me dado até agora, espero que continuem. Então sr. prefeito, senhores 
vereadores, quero nesta oportunidade agradecer a  Câmara de Vereadores que aprovou 
a indicação do sr. prefeito concedendo este titulo de cidadão honorário, porque aqui eu 
vou viver todos os meus dias e quero que sejam longos e  ao sr. prefeito que  tomou esta 
iniciativa devo lhe dizer, Alexandre que quando decidi na ultima eleição  apoiá-lo tinha 
certeza  de que o teu trabalho seria em prol desta comunidade, um trabalho serio, 
honesto, e dedicado ao nosso Carazinho, e não me enganei, por isso quero te agradecer 
pela tua iniciativa de me tornar um carazinhense também. Muito Obrigado. (Aplausos) 
Presidente Vereador Luiz Leite Concedemos agora a palavra ao sr. Celso Senger, que 
falará em nome dos  homenageados do Poder Legislativo.  Senhor Celso Senger 
Excelentíssimo prefeito Municipal senhor Alexandre Goellner, Presidente da câmara 
Municipal sr. Luiz Gervasio Leite, em nome de Vossas Senhorias saúdo as demais 
autoridades presentes conforme protocolo assinado, mas gostaria de acrescentar a 
presença do padre gheno que foi, que conhece a nossa família a muitos e muitos anos e 
era muito amigo do meu irmão Agnelo Senger. Meus senhores e minhas senhoras, 
recebemos com muita satisfação, a honra e alegria a comunicação de que seriamos 
homenageados nesta data, agradeço aos companheiros que deferiram o meu nome para 
representá-los verbalmente  neste evento  e o Poder Legislativo que nos concedeu. Os 
seguintes títulos  foram concedidos aos nossos colegas de homenagem, cidadão 
honorário Muin Salin Rajale, atual presidente do hospital comunitário desta comunidade e 
que indiscutivelmente presta uma homenagem hoje a toda a parte hospitalar de 
Carazinho. Comenda de bombeador a remi João Rigo, um dos fundadores da Ulbra, o 
marco de uma cidade é reforçado pela cultura e nos  ficamos imensamente gratos por ser 
escolhido pela cidade de Carazinho e nos que aqui nascemos, agradecemos o grau de 
cultura que vai ampliar com a presença da ulbra. Destaque jornalístico, Ana Maria Leal, da 
radio gazeta, realmente eu nunca estive presente em nenhuma reunião da Câmara de 
Vereadores  quando a senhora fez estas reportagens mas todas as afirmações  são a 
seu favor e eu tenho certeza  que eu tenho que endoçar.  O cidadão emérito Celso O. 
Senger, fundador da construtora senger, eu acho que teria pessoas, com mais serviço 
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prestados do que a minha pessoa, mas  eu quero dizer a todos com muito amor e carinho  
eu adoro Carazinho, todas as partes da minha família que  ainda existem  aqui estão, eu 
sou o mais velho dos Senger e tenho os laços que são derivados, descendentes, através 
dos meus sobrinhos, minhas cunhadas, meus amigos e principalmente por essa  
receptividade, essa enorme,  esse enorme acolhimento que é dado a minha pessoa e 
merecidamente, mas quero dizer o seguinte, eu sinto um orgulho muito, muito, muito 
grande, por receber esta homenagem dado, indicado pela Câmara de Vereadores e 
também  pelo endoço do Prefeito Municipal. Todos que estão recebendo as comendas 
nesta ordem no seu campo de ação, embora jubilosos, orgulhosos, recebem com 
humildade, nos não queremos exaltar  essa posição nossa, nos queremos ser humildes  e 
continuar servindo a onde for possível nós gostaríamos  de nos propor a dar 
prosseguimento no progresso desta cidade. Eu quero dizer que peço licença para falar 
um pouco da história  de Carazinho vista e sentida conforme os meus sentimentos, na 
verdade mais de meio século após o meu nascimento, vive sempre com o coração 
presente nesta bela e hospitaleira cidade, aos poucos conforme foi desenvolvendo a 
região e a vivencia no tempo quando não existiam os prédios, nem calçamento, junto com 
a minha mãe,  que se queixava da poeira e do barro, que  foi crescendo em mim pela 
necessidade  do verdadeiro sentido de desenvolvimento, pois estava sempre presente 
com meu irmão e camarada Agnelo Senger embora nunca tivesse ocupado cargo político 
sempre estava presente em todos os movimentos relativo ao progresso  do município. 
Por estar sempre presente na comunidade direta ou indiretamente devido a família e 
conhecidos amigos, que por estar ligado por afinidade profissional ao  engenheiro Sergio  
Gilberto Kirinus  e também agora pelo atual diretor da construtora senger engenheiro 
Cristian Kirinus e também por todos os familiares. Esta afinidade com estas pessoas que 
eu falei só profissionalmente é indispensável ressaltar o especial carinho que eu tenho por 
eles e é recíproco e verdadeiro. Para encerrar o meu júlbido e a satisfação  que me 
enobrece muito é que mesmo estando  a 1800 Km  desta cidade  fui lembrado pela 
comunidade através de seus representantes  na Câmara Municipal  e seus 
administradores atuais, que me indicaram, me escolheram e agraciaram com essa 
comenda que recebo com muito orgulho e humildade. Gostaria de ressaltar e agradecer a 
Deus por ter me feito nascer nesta cidade e por isso me sinto muito feliz e também 
agradeço essa presença de todos aqui. Muito Obrigado. (aplausos) Presidente Vereador 
Luiz Leite concedemos agora a palavra ao Prefeito Municipal Alexandre Goellner, que 
saudará os homenageados. Prefeito Alexandre Goellner eu quero iniciar 
cumprimentando o Presidente da Câmara de Vereadores, vereador Luiz Leite, me permite 
cumprimentar também o secretario da mesa o Vereador Cláudio Santos, em nome deles 
dois cumprimentar a todos os demais vereador que se fazem presentes, demais 
servidores desta casa legislativa, quero cumprimentar o vice-prefeito de Carazinho o Dr. 
Sergio Weimmann,  cumprimentar a primeira dama Thaise Albuquerque, cumprimentar os 
secretários municipais que estão aqui conosco, os diretores na nossa eletrocar, 
cumprimentar meu amigo e padre aqui da paróquia Bom Jesus João Gheno Netto, que 
mais uma vez trouxe uma palavra religiosa pra esta sessão solene, quero cumprimentar a 
todas as pessoas da imprensa que nos dão a satisfação de estar aqui, quero 
cumprimentar os familiares dos homenageados, quero cumprimentar as demais 
autoridades já saudadas e quero cumprimentar especialmente a todos os homenageados 
que recebem os seus títulos, seja de cidadão emérito, honorário, titulo comenda ao 
bombeador ou também destaque jornalístico nesta noite, eu  pensava agora antes de falar  
porque não tenho o costume de preparar o discurso até porque as coisas acontecem na 
solenidade, enfim, nos locais aonde a gente esta e eu gosto muito de utilizar tudo que 
acontece pra que a gente possa falar. E eu pensava agora que a gente tem uma 
vantagem quando fala por ultimo não é, pode copiar um pouquinho do discurso dos 
outros, mas tem uma desvantagem grande que  quase tudo já foi falado e que  as 



 13 

pessoas  geralmente já estão cansadas não é,  e as vezes  até com vontade de jantar 
como é o caso agora que já são vinte para onze, então  eu tenho certeza que a grande 
maioria não jantou e a gente fica também por outro lado com uma dificuldade e então tem 
uma facilidade  e tem a dificuldade, mas, não temos como neste momento tão importante 
para o Poder Legislativo e eu tenho um orgulho muito grande  de ter passado aqui pelo 
Poder Legislativo de Carazinho,  por dois mandatos e então por oito anos eu trabalhei 
aqui, como todos os colegas que ainda considero vereadores que estão aqui, é  tenho um 
orgulho muito grande de poder estar aqui neste momento homenageando todas essas 
pessoas ilustres aqui do município de Carazinho, sejam homenageados do Poder 
Executivo ou homenageados do Poder Legislativo, todos vocês são sem duvida nenhuma 
são homenageados da comunidade de Carazinho, representados por nós, não é questão 
de representando o executivo e o legislativo. Até eu tinha preparado agora enquanto 
estava aqui sentado alguma coisa pra falar de cada um dos homenageados não é, 
começando pelo nosso cidadão emérito, o Celso, tinha preparado pra falar que ele é 
engenheiro civil, que agora depois de uma certa idade, foi novamente para os bancos 
escolares se formando em direito, que foi um dos alicerces da construtora senger, enfim, 
poderíamos ficar aqui falando muito, que hoje exerce atividades lá no estado vizinho, 
numa área que também somos colegas na agricultura, enfim, mas nós não vamos ficar 
nos delongando muito , nós vamos falar do cidadão emérito, não é , que é um 
empresário, né que é nascido aqui no município de Carazinho, vamos passar pro cidadão 
honorário, Jose Luiz Espanhol que dispensa não é, maiores comentários, pois seu 
currículo já fala por ele, ex-prefeito do município de Carazinho, assumiu diversos cargos  
aí pelo estado  do RS, representando não só Carazinho , mas também o estado do RS, 
enfim uma pessoa de vasta lista de trabalhos já prestados pelo município de Carazinho e 
acho, Espanhol que eu já te disse isso e digo publicamente que já deveria ter sido 
homenageado a muito tempo atrás, mas que nunca é tarde para e a sua homenagem não 
tenha duvida que todo o município, de toda a comunidade carazinhense. Cidadão 
honorário Muin Rajale, tenho uma afinidade muito grande com o Muin, meu pai e o Muin 
eram amigos, diria que amigos íntimos até não é porque,  meu pai e o Muin alem de não 
serem compadres, se tratavam como compadres, e nós  continuamos mesmo assim esse 
cumpadresco também tratando de compadre, pra mim é o compadre Muin, não é, é que 
trabalhamos muito tempo juntos no asilo São Vicente de Paula, o Muin a família dele, a 
minha família, meus pais, meus tios, enfim e isso a gente tem. Eu ouvi quando o 
Espanhol, quando falava o Celso, e é muito importante a gente ouvir de que ninguém de 
nos faz nada sozinho e ninguém de nós traz e consegue realizar nada sem que a gente 
tenha um respaldo bastante grande, não é, e esse respaldo é a família, esse respaldo é 
uma esposa, esse respaldo são os irmãos, esse respaldo são filhos, são sobrinhos 
enfim, nós vivemos em uma comunidade e precisamos nos ajudar, não é, e é desta forma 
que nós vimos e sentimos vocês todos que bonito quando a gente tem aqui um filho, a 
gente tem aqui um irmão, quando estes estão se ajudando para que as coisas 
aconteçam. O Espanhol não foi  prefeito sozinho de Carazinho, o Celso não construiu a 
construtora Senger edificou tudo o que ele conseguiu sozinho, o Muin não fez nada sem 
que tivesse uma porta aberta aqui em Carazinho,lá do outro lado do mundo eu poderia 
dizer como o Muin veio,mas sabendo da sua historia, das suas dificuldades, chegar aqui 
e encontrar uma cidade de portas abertas, foi isso que o Muin encontrou, e é isso que 
muitos outros que vieram a Carazinho encontraram  aqui na nossa cidade, e não tenha 
duvida nenhuma muin que  o teu trabalho seja nas entidades assistências agora, 
especialmente no hospital, aonde nos estreitamos ainda mas o relacionamento abrimos 
mais o dialogo porque dificuldades sempre existem, não é, e num hospital vocês 
imaginam que a dificuldade é muito maior todas as pessoas  que chegam lá, chegam com 
uma necessidade, de saúde, e não de saúde  preventiva e  sim de curar, porque já estão 
doentes, então as dificuldade existem, mas nós principalmente depois da  vinda do Muin, 
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conseguimos explicar ainda mais essa relação Hospital e Município. Nós temos também 
a comenda o bombeador, o Remi João Rigo, que esta aqui hoje representado pelos seus 
familiares, especialmente o meu particular amigo Gustavo e também a sua esposa a dona 
Noeli,  infelizmente o Remi não pode estar aqui  conosco neste momento a gente 
acompanhou também e sabe do trabalho todo que o Remi fez, assim como o Muin, 
assim como o Espanhol, veio de fora, não é, aqui pra cidade de Carazinho e também 
com um sonho também com ambições, também enfim, com um desejo de crescer, de se 
realizar principalmente como ser humano, eu tenho certeza que vocês, a família de vocês 
especialmente o Remi, que neste momento esta aqui conosco mas vocês levem a ele o 
nosso grande abraço do Poder Executivo, do Poder Legislativo, da comunidade 
carazinhense, o agradecimento por tudo que ele realizou e tenho certeza que ele ainda vai 
realizar pela cidade de Carazinho. Nós também  temos o nosso homenageado o 
bombeador Anselmo Souza,vocês vê que a gente começa no engenheiro, passa  para um 
comerciante,vai lá prum advogado,passo por um ex-prefeito,vai prum mecânico, e depois 
vamos pra uma jornalista, isso é o que faz parte de uma comunidade, isso é o que faz 
uma cidade ser como Carazinho é e esta hoje, completar 77 anos de idade com issa  
juventude  com esta disposição, com essa energia, o nosso município tem, não é. 
Anselmo parabéns, quase mil títulos conquistados mais de duas mil provas. O próprio 
Espanhol falou que quem sabe a sua família não gostaria de  ter você mais presente, mas 
se tu tivesse mais presente, tu não ia ser conhecido, e não ia representar Carazinho  da 
forma como fez ai pelo  mundo inteiro, então a gente tem que ceder, ainda hoje a tarde eu 
chegava em casa e a Thaise me  cobrava que hoje ela trabalhou mais que eu, é assim, 
não é , é assim o casal é assim, a sociedade é assim, ela dizia que eu fiquei na prefeitura 
e ela teve que preparar todo o show enfim as programações que nós vamos ter  nas 
comemorações do aniversario do município. É assim que tem que funcionar enquanto o 
Anselmo ta lá pedalando, trabalhando enfim, pra que ele seja um triatleta e represente o 
nosso município logicamente ter alguém sente essa falta, mas uma comunidade precisa 
disso tudo. Ana já foi dito tudo por todos os outros que me antecederam também, que 
você esta presente, não é, você esta recebendo esse titulo, essa comenda, esse 
destaque pelo teu trabalho, pela tua participação, os vereadores me diziam e dizia aqui 
pra todos que inclusive nas sessões que a Câmara teve longe aqui da sede do Poder 
Legislativo, la estava a Ana presente, na comissão representativa que inclusive os 
vereadores são reduzidos, lá esta a Ana presente então não tem duvida nenhuma Ana 
que você vem aqui neste momento especialmente representando a radio gazeta, que é o 
local onde você trabalha, a quem você representa neste momento, receber esta justa 
homenagem. Eu não quero me alongar, eu acho que já foi falado muito de vocês agora o 
bom era que a gente pudesse ouvi-los como a gente ouviu o Espanhol, o amigo Celso, 
aquilo que cada um sentiu. O Espanhol dizendo eu vim para Carazinho e fui trabalhar la no 
caixeiral como garçom, o Celso dizendo como foi, o Anselmo tenho certeza que teria 
uma enormidade aqui de  aventuras pra contar pra nós todos e isso é importante , e isso 
faz uma comunidade e isso faz vocês serem pessoas especiais aqui na comunidade de 
Carazinho. Eu gostaria de dizer a vocês todos que eu tenho um imenso orgulho por poder 
ser prefeito da cidade de Carazinho, por poder representar a cada um de vocês que neste 
momento nos representamos vocês, eu no Executivo, o Sergio, os vereadores nos temos 
muito orgulho em poder estar representando vocês todos, porque nós fizemos a 
comunidade, mas nos fizemos ela em conjunto cada um com seu trabalho, o mecânico, o 
pedreiro, o carpinteiro, o engenheiro, o prefeito, o jornalista, enfim, o comerciante é assim 
que se faz uma comunidade, por isso Carazinho é o que é. Eu gostaria de dizer a todos 
vocês que se me deixassem falar eu ficaria aqui falando muito tempo, porque eu gosto de 
falar, eu gosto de falar me sinto bem em falar e principalmente em dizer o que eu sinto, e 
o que eu to sentindo neste momento é uma alegria muito grande, por estar prefeito de 
Carazinho, quando Carazinho completa 77 anos de emancipação política-administrativa, 
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que vai acontecer amanha. Gostaria de pegar aqui agora e ter uma oportunidade e um 
tempo pra começar a falar de todos os meus anseios a frente da prefeitura Municipal falar 
um pouco do que a gente já realizou, mas como eu falei anteriormente o tempo já esta 
bastante adiantado eu já utilizou já de 09 minutos, eu to controlando aqui, vocês todos e 
eu também, vamos todos a partir de então para o jantar não é, mas eu não posso deixar 
de  dizer pra vocês de que Carazinho hoje é  um município diferente, Carazinho está  
recuperada, seria administrativamente depois de muitos anos, esta com uma 
possibilidade muito grande de investimentos, coisa que não tinha, estou falando de 
investimento com recurso próprio. Estamos trabalhando, vocês todos estão vendo ai o 
projeto do novo transito que vai mudar a cidade de Carazinho, adquirimos maquinas pra 
secretaria de obras, para todas as demais secretarias, recuperamos a nossa eletrocar, 
alem da recuperação financeira e administrativa  da eletrocar. Estamos construindo uma 
nova sede administrativa e isso vai possibilitar  que a gente tenha um local para o nosso 
museu regional Olívio Otto, que sem duvida é um orgulho para todos nos carazinhenses, 
estamos investindo muito em infra-estrutura urbana de nossa cidade, somente no ano de 
2008 com recursos próprios  vamos fazer mais de três milhões e meio de reais de 
asfaltamento em nossa cidade, saúde e educação baixando o índice de mortalidade 
infantil que era muito grande e hoje é um dado muito menor que os índices do estado do 
RS, em educação o município de Carazinho é referencia enfim, eu podia ficar aqui 
falando e gostaria de ficar falando, por exemplo da vinda da aurora, que vai mudar a 
nossa cidade, que é uma nova aurora para Carazinho, muitas pessoas até o Celso me 
dizia hoje, que esteve me visitando a mim e ao Sergio la na prefeitura  que nós não temos 
noção  do que vai ser Carazinho  que ele projetava daqui a  seis ou sete anos, com a 
vinda da aurora. Então nós gostaríamos de  ficar falando muito mais  de dizer das nossas  
vontades, da nossa energia  em fazer um Carazinho cada vez melhor, mas nós fizemos 
isso juntos, nós todos, vocês, especialmente os homenageados e a comunidade de 
Carazinho que faz Carazinho uma sociedade hospitaleira, que faz Carazinho ser uma 
cidade diferenciada no que diz respeito as pessoas que estão aqui. É quase impossível 
que alguém que venha de fora pra visitar, mas especialmente para aqueles que vem na 
sua profissão que não fiquem aqui em Carazinho e vocês todos, nós todos temos 
exemplos disso todos os dias e isso é porque nós temos realmente um povo aqui que 
acolhe muito bem. Eu gostaria mais uma vez de parabenizar o  Poder Legislativo,  pelos 
nomes das pessoas que escolheram, gostaria mais uma vê de  parabenizar todos os 
homenageados, seus familiares e dizer a vocês  todos que  vocês orgulham muito 
Carazinho. Parabéns a todos vocês, pela homenagem e muito obrigado por tudo que 
vocês fizeram pelo nosso município. Boa Noite a todos. Ah! Me perdoem que eu me 
esqueci de uma coisa  eu tenho que convidar  a vocês todos, não é,  especialmente os 
homenageados, mas toda a comunidade de Carazinho, pra amanhã  os 77 anos de  
emancipação do nosso município, nós vamos ter um grande show, de inauguração da 
praça e terminal  Iron Albuquerque, que é a antiga Gare, nós vamos ter então a 
inauguração a partir das vinte e trinta horas e inicialmente a inauguração na seqüência um 
show pirotécnico, em seguida orquestra de Teotônia, pra quem já viu tenho certeza que 
vai querer ver de novo, quem não viu, ainda o sorteio do premio da parceria premiada 
que vai sortear uma moto, e ainda na seqüência  o show com a banda São Francisco, 
então não poderia de deixar de fazer este registro e  convidar a todos vocês e todos são 
convidados especiais no município de Carazinho. Obrigado. (aplausos) Presidente 
Vereador Luiz Leite 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 deixa registrado 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 escrita e 
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falada, pela importante participação e cobertura deste solene evento. Antes de convidar o 
mestre de cerimônias para proceder a leitura  do nome das autoridades presentes nesta 
sessão solene  eu gostaria de convidar a todos para que fizéssemos  um minuto de 
silencio em memória do ex-prefeito Municipal desta cidade Armindo Xavier da Cruz, o 
qual faleceu nesta semana passada, na sexta-feira, e ainda seus familiares através do 
Enio que aqui esta, encontram forças para vir prestigiar esta sessão solene e os 
homenageados da nossa querida Carazinho. Convido a todos para que nos coloquemos 
em pé e façamos um minuto de silêncio.(um minuto de silêncio) Agora sim, convidamos 
o mestre de cerimônias para proceder a leitura do nome das autoridades presentes nesta 
sessão solene. Mestre de Cerimônia Sr. Luiz Augusto Ávila: Autoridades aqui 
presentes, nós destacamos a sra. Isoldi M Dias Secretaria Municipal  de Administração, 
prefeito Alexandre Goellner, Adair Bonaldi Flores Secretário de Obras, Helio Lutz 
representando o HCC, Patrícia Rech jornal Peaploo, Arno Hommerding Centrais Elétricas 
de Carazinho-eletrocar, César Souza ACIC, Padre João Gheno Neto Paróquia Bom 
Jesus, Sergio Weimmann vice-prefeito, Simone Ramos jornal cidade e Correio do Povo,  
Gilnei Jarré Secretário do Desenvolvimento, Leandro Becker Jornal Diário da Manhã, 
Irineu Graebim da Condicacar. Presidente Vereador Luiz Leite Antes de finalizarmos 
esta sessão solene eu, não vou usar da palavra para ainda, tirar mais o tempo de vocês 
que já estão cansados, mas devo dizer a vocês que ao promover a sessão solene da 
entrega de títulos aos ilustres cidadãos homenageados,  o Poder Legislativo nada mais 
fez do que reconhecer publicamente  os valores de nossa gente. Baseando-se nisto 
também escrevi hoje de tardinha, encontrei um tempinho, um pensamento que diz o 
seguinte: “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. E isto gente, todos vocês tem, 
não só os homenageados, mas seus familiares, seus amigos que aqui e estão presentes. 
Estas são as minhas palavras, de agradecimento, para que vocês sejam o baluarte, a 
estrutura, das novas gerações, que também com certeza haverão de escrever a historia 
por suas atividades na nossa querida Carazinho, elevando ainda mais alto o nome de 
todos os carazinhenses que assim como vocês fizeram hoje, recebendo essas outorgas 
e com tranqüilidade, com certeza, vocês jamais esquecerão da nossa querida Carazinho, 
do Poder Executivo e também do Poder Legislativo. Muito Obrigado pelos relevantes 
trabalhos prestados em nossa comunidade. (aplausos) Antes de encerrarmos, solicito a 
todos que se postem em pé para entoarmos o Hino Rio-Grandense.”Como aurora 

percussora...” quero fazer um agradecimento especial a todos os servidores da Câmara 
Municipal de Carazinho pelo seu desprendimento, pelos seus trabalhos, que  vem 
prestando no seu dia a dia, para tornar possível que  esta sessão solene transcorresse da 
forma que transcorreu., tudo dentro da mais perfeita harmonia, na condução dos 
trabalhos,bem como o chamamento da responsabilidade de cada um de vocês, foi muito 
importante para que esta  casa promovesse  esse evento tão importante na nossa  
comunidade. Muito obrigado a todos. Nada mais havendo a tratar, sob a proteção de 
Deus, declaro encerrada a presente Sessão Solene, agradecendo mais uma vez a todos 
os homenageados, seus familiares, amigos que aqui se fizeram presentes  e que Deus 
esteja sempre com vocês e que este ano de 2008 seja um ano promissor de muita saúde, 
paz e prosperidade a todos, meu muito obrigado  
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