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Ata nº43/2017 da 37ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 06 de novembro de 2017. 

Ata nº 43/2017 da 37ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 06 de novembro de 2017, sob a Presidência do Vereador 
Luia Barbacovi, da Bancada do Partido Progressista, estiveram presentes os seguintes Vereadores: compondo a Bancada do Partido 
Progressista, Rafael Ronsoni, Rosi Ecker Schmitt, Ubiratã Alves de Oliveira e Volnei Desian, compondo a Bancada do Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro, Everton Michaelsen e Renan Sartori; compondo a Bancada do Partido Republicano Brasileiro, Manu Caliari; compondo 
a Bancada do Partido dos Trabalhadores, Daniel Koehler. O senhor Presidente saudando a presença dos senhores Vereadores, da comunidade e 
invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos desta 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado. O senhor Presidente 
convida os presentes para acompanharem a Execução do Hino Nacional. O senhor Presidente solicita a Assessora de Cerimonial e Protocolo, Mª 
Aparecida Oaigen Benetti, para que faça a Leitura da Bíblia em Salmo 146-8 “O Senhor abre os olhos aos cegos; o Senhor levanta os abatidos; o 
Senhor ama os justos.” O senhor Presidente coloca em votação a Ata nº 41/2017 da 35ª Sessão Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. O 
senhor Presidente coloca em votação a Ata nº 42/2017 da 36ª Sessão Ordinária, que foi solicitado vistas pela Vereadora Manu Caliari.  O senhor 
Presidente solicita a Assessora de Cerimonial e Protocolo, para que faça a Leitura do Expediente.  AVISOS DO PRESIDENTE. “Amanhã às 
19h30 teremos uma Palestra sobre Energia Alternativa Fotovoltáica aqui neste Plenário. Dia 8/11 às 14 horas, teremos Sessão Extraordinária , 
para votação das contas do Executivo do exercício de 2009, 2010 e 2011. Também no dia 8/11 às 18 horas, teremos a entrega dos Prêmios Sílvia 
Zorzanello aos Senhores Itamar Gurgel e Antônio Noya. No dia 10/11 sexta feira às 20 horas, teremos o Projeto Arte na Casa do Povo, e teremos 
a apresentação do Pepeu Gonçalves”.  GRANDE EXPEDIENTE. De acordo com o artigo 235 inciso II do Regimento Interno, espaço de até 10 
minutos para cada orador. O Senhor Presidente coloca a palavra à disposição do primeiro orador inscrito, Vereador Prof. Daniel: “Boa noite ao 
Presidente Luia Barbacovi, em nome dele cumprimento os demais vereadores, uma boa noite a imprensa que se faz presente, boa noite também a 
comunidade e uma boa noite especial a Eduarda Lazaron, a professora Alécia Borges, a mãe da Eduarda, Sirlei Lazaron, ao pai Marcos Lazaron e 
a diretora Beth, posso assim chamar carinhosamente, como ela é conhecida, pelo seu trabalho na comunidade da Avenida Central. Eu vou passar 
um vídeo de dois minutos no uso do meu espaço que eu tenho agora, que é dez minutos, e depois do vídeo eu quero usar meu espaço para falar 
sobre ele. A idéia hoje é trazer algo um pouco diferente do que aconteceu até agora, a gente tem um espaço que podemos utilizar, eu quero ceder 
esse espaço, que é de direito do vereador, para falar algo muito bonito, uma idéia muito inteligente, que mostra a capacidade do nosso aluno, 
mostra a capacidade da educação das nossas escolas, e mostra também, que nós temos um futuro pela frente. Nós temos uma juventude que a 
gente precisa escutar ela, além de escutar, nós precisamos valorizar e dar voz. Neste momento foi passado o vídeo, e após o vereador  retoma a 
palavra dizendo: É o que a Eduarda fez na verdade, para explicar para quem tá no escutando através das redes sociais, também a partir das 8 
horas na Rádio Sorriso, ela participou de uma feira assim como outros alunos, que fizeram trabalhos muito bonitos na Feira de Ciências que 
acontece anualmente, e ali me chamou atenção além de todos os trabalhos que chamou atenção, os trabalhos que inclusive foram premiados pela 
qualidade, pelos trabalhos de pesquisa que foram feitos, me chamou atenção esse trabalho, porque esse trabalho além de ele ser útil para a 
sociedade, porque ele parte de um princípio de que nós precisamos racionalizar a utilização de alimentos. Ele também me chama atenção pela 
questão da solidariedade, eu acho que é isso que nós precisamos valorizar no ser humano, na formação do nosso aluno, na escola. E eu acho que 
esse é um princípio que deve nortear a nossa vida, então no momento que a juventude tem essa consciência, tem buscado uma sociedade melhor, 
eu acho que também é papel nosso aqui da Câmara de Vereadores, da Câmara de Vereadores escutar a voz que vem da sociedade, que vem das 
ruas, que vem das escolas, dos bairros, que vem dos lugares por onde a gente anda, e trazer isso aqui para Câmara de Vereadores. Eu vou me 
empenhar, eu vou buscar, até agora venha o mundo real, o mundo difícil, minha amiga Eduarda que é transformar as boas ideias em coisas reais, 
agora aparece a burocracia a questão do alimento, é uma questão complexa, são determinados tipos de alimentos que precisam, que podem ser 
doados ou não, mas precisa de vontade política para fazer isso. Também é preciso ter essa visão de racionalização, se essa experiência existe 
que tu coloca aqui no teu trabalho, e me impressiona né que são trabalhos de alunos de Ensino Fundamental, estamos falando de uma aluna do 
oitavo ano, nono ano, que é antiga oitava série, os mais antigos é a oitava série. Então o trabalho de um aluno de Ensino Fundamental que parte 
né desse princípio que é a construção de uma sociedade melhor, é olhar para quem tem necessidade, é olhar para quem passa fome. Nós as 
vezes estamos muito preocupados com questões individuais, a vida é corrida, difícil, mas nós também com Poder Público nós temos a missão, e 
temos o compromisso de valorizar e de dá sequência a essas ideias, eu vou pessoalmente levar esse projeto até a Secretaria da Assistência 
Social, entregar para Ana Lovato, entregar também para o Prefeito uma cópia, mostrar para ele um trabalho que vem de uma aluna de uma escola 
da rede Municipal, e tentar junto contigo, junto das pessoas que têm uma visão de olhar para os que mais precisam, que buscam mundo mais 
racional, o mundo mais humano, buscar encaminhar esse projeto. Eu também gostaria de aproveitar esse espaço para falar da Escola Presidente 
Vargas, eu acho que é justo que a gente olhando para um aluno a gente olha também para formação dos pais né, é nítido, conversando contigo 
tem formação em casa, é que é o princípio de uma boa educação, é escola, mas também a família, quando a família cumpre seu papel seja só 
com pai ou só com uma mãe, e um pai e uma mãe com uma vó, mais que tem amor e carinho. A gente sabe que a sociedade e as pessoas ficam 
melhores, mas nós temos além de uma família nesse caso presente, nós temos uma escola presente né, eu quero em nome da diretora que eu sei 
o amor não é diretora, é o carinho que tem pela Escola, dedicação. Eu no meu trabalho, eu tenho me preocupado muito em visitar as escolas do 
município, eu cheguei em quase todas, e vou chegar até se né se Deus assim permitir, no próximo mês em todas as escolas municipais, para 
visitar, para ver a realidade, é não só para criticar e buscar não é esse sentido. Esse é o papel do vereador, é sentir, está presente, é ver como as 
coisas funcionam de fato, eu tenho uma experiência muito da rede estadual, tô conhecendo mais a rede Municipal e posso afirmar para cidade 
Gramado para quem está nos escutando agora, que a Escola Presidente Vargas é um exemplo, um exemplo a ser seguido, pela sua organização, 
pela padronização que se cria, e a gente sabe que isso é o trabalho da pessoa que está limpando, a pessoa que está cozinhando, fazendo com 
amor, é uma diretora que não faz sua parte burocrática e vai embora, é uma diretora que trabalha, são professores, é o supervisor, é um CPM que 
atua. Acho que o sucesso do segredo, sucesso da Presidente Vargas também é essa questão de ter um círculo de Pais e Mestres preocupados 
com a escola, onde o CPM atuante a escola consegue também ser atuante, então fazendas homenagem, mostrando esse trabalho para os 
colegas, mostrando os trabalhos da colega Eduarda para cidade de Gramado, eu faço uma homenagem também para o Bairro, faço uma 
homenagem também para escola Presidente Vargas. Obrigado”. O Senhor Presidente coloca a palavra à disposição do segundo orador inscrito, 
Vereador Rafael Ronsoni: Vereador Dr. Ubiratã solicita Questão de Ordem. Vereador Dr. Ubiratã: “Só queria parabenizar a iniciativa do 
vereador Professor Daniel e da aluna Eduarda, da direção. Esse projeto dela nós já temos lei do Município, eu fui o autor do projeto de lei na minha 
primeira legislatura, então nós já temos lei, só falta o Executivo botar em funcionamento, mas parabenizo a escola e a aluna Eduarda.” O Vereador 
Rafael Ronsoni solicita a palavra e, saudando o senhor presidente, os senhores vereadores e demais presentes disse: “Quero cumprimentar o 
senhor presidente dessa Casa Luia Barbacovi, meus colegas vereadores e vereadoras, a família do seu Alseno Engelmann, vizinhos, amigos e 
familiares que aqui nessa noite se fazem presentes, será feito uma homenagem, acredito mais do que justa, à esse cidadão e à essa família, que 
sempre representou e representou muito bem, principalmente a nossa Serra Grande. Cumprimentar a diretora Beti da escola Presidente Vargas,  
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também a aluna que fez essa bela apresentação, esse trabalho, que nós honra, nos orgulha muito ver os alunos fazendo trabalho dessas formas, e 
isso significa que tem sim bons profissionais nas salas de aula transmitindo aos nossos alunos, então deixo aqui o cumprimento à ti pelo trabalho e 
também à todos os professores que tiveram a oportunidade de estarem junto contigo nesse pleito. Também cumprimentar a nossa comunidade, 
imprensa escrita e falada que estão aqui nessa noite. Quero dizer já que nós estamos na área de educação, é algo que a gente se preocupa 
bastante e nós temos que transmitir à nossa comunidade porque nós somos representantes e que somos muitas vezes, todos os dias procurados 
por toda a nossa comunidade e aqui são os 9 vereadores, os 9 vereadores representam os trinta e quatro mil habitantes da cidade de Gramado, 
mesmo que não fizeram todos os votos, mas são legitimamente os representantes. Então tem na Casa um Projeto de Lei, que é de regularização 
para eleição de diretores das escolas, e a gente vê que é um descontentamento muito grande, uma procura muito grande dessa Casa e nós 
estamos debruçados em cima do projeto tentando entender esse projeto e também tentando escutar à todos os professores, estamos fazendo um 
roteiro nas escolas para poder entender, para nos aprimorarmos melhor o mais rápido possível o Projeto que possa atender sim as escolas e que 
possa ter sido, fazer uma eleição justa e de acordo que atenda a necessidade da Secretaria de Educação e também todos os professores e 
diretores que lá irão representar as escolas. Também já foi falado aqui a questão dos núcleos das creches que serão fechados, é uma 
preocupação muito grande dos pais, a demanda tá muito grande para nós, a procura, que a comunidade não está aceitando isso. Eu acho que a 
Secretaria de Educação tem que rever essa situação e chegar no final do ano e fechar por 20, 30 dias a maioria das creches e os pais vocês 
sabem que nós trabalhamos numa cidade turística e uma cidade que não para, principalmente no final do ano com eventos, com o Natal Luz e tudo 
que acontece em nosso Município. Nós temos que repensar, a Secretaria de Educação tem que repensar e repensar muito nessa atitude e fechar 
essas creches no final do ano. E mais uma preocupação que chega para nós essa semana, também na educação, a questão do Jardim, que são 
mais de 400 crianças que a administração que tirar nas salas de aulas a partir do ano que vem e isto não, muito difícil aceitar, muito complicado, é 
do Jardim 1 e 2, as crianças com 4 anos, hoje elas tem o turno integral nas escolas e a ideia é que o ano que vem elas ficariam só um turno dentro 
da sala de aula. Isso nós vimos nas redes sociais, agora final de semana, prefeito de Canela anunciando que tá colocando 400 crianças para 
dentro da sala de aula e nós vimos Gramado dizendo, com o dobro do orçamento, que vai tirar 400 crianças da sala de aula. Daí nós pegamos o 
Plano de Governo que foi feito, o senhor prefeito para se eleger ele apresentou para toda a nossa comunidade um Plano de Governo, encima 
desse Plano de Governo que a comunidade toda gramadense votou e apostou nele para fazer a administração de Gramado, e lá diz: 
‘Implementação da educação em tempo integral nas escolas municipais.’ Tempo integral na educação, isso quer dizer o tempo integral é todos os 
alunos, então não estão todos os alunos hoje, só uma parte dos alunos que estão no tempo integral, aqueles que estão tá se contradizendo, aqui 
ele está a partir do ano que vem querendo tirar 400 crianças da sala de aula e dentro do Plano de Governo para se eleger ele promete dizendo que 
iria fazer o turno integral. A gente sabe que tem 4 anos para fazer uma administração, um mandato e pode ser feito durante os quatro anos, tudo 
bem, nós estamos aguardando, e nós somos fiscalizadores, nós estamos com esse Plano de Governo em cima da nossa mesa para fiscalizar e 
cobrar o nosso prefeito que foi eleito legitimamente pela comunidade de Gramado acreditando que ele faria, mas a partir do momento que nós 
vimos que está sendo feito exatamente na contramão e ao contrário do que foi posto no papel, nós temos a obrigação de chegarmos aqui e nos 
manifestarmos representando a nossa comunidade, que pena lá fora e tanto nos procura, então esse é o nosso papel, nós como vereador é 
cobrar, é exigir e determinar ao governo que o mínimo que ele faça, o que ele colocou no papel, o que ele prometeu para a comunidade, que não 
logra, não minta, fala a verdade, a comunidade precisa ter, por isso que muitas vezes os políticos são desacreditados na rua, por esse tipo de 
situação, esse tipo de coisa e aqui nós vamos cobrar. Professor Daniel é um defensor da educação, ele tá com a vice-secretaria na Secretaria de 
Educação, espero Professor Daniel que o senhor junto comigo, junto com esses vereadores se debruce em cima desse assunto e vamos trabalhar 
para que isso não aconteça na nossa comunidade de Gramado. Trocando então senhor presidente e nossa comunidade, que a gente não pode 
deixar de comentar a questão do nosso Natal Luz, que nós vimos como está acontecendo nas nossas ruas, os enfeites, as decorações. Foi pedido 
um tempo, nós estamos dando do tempo, mas a gente vê que a coisa não tá acontecendo, a gente está muito preocupado. Esse final de semana, 
eu vou dizer para vocês, eu estive caminhando na nossa mais bela, a Borges Medeiros em Gramado, essa rua maravilhosa e a gente passava 
pelos turistas, eles não nos conhecem e falando: ‘Bah, esperava mais de Gramado, não imaginava que estaria assim, não dá para aceitar gente, 
nós estamos esperando, tudo bem, mas a gente vê que foi colocado mais coisas na rua, ali os arcos das renas ali, não dá, não tem condições, não 
dá para aceitar, o acendimento das luzes não faz, não faz, sabe. O espetáculo, os artistas fazem tudo lindo e maravilhoso, tão lá se esforçando, 
fazendo e quando acende a luz de um lado acende, do outro lado a metade não acende, tem aqueles pinheirinhos que foi feito de PVC de plástico, 
tem aquelas bolinhas penduradas com cordão de nylon, já estão estourando um atrás do outro, a metade já caiu, o natal nem, nós estamos no 
início de novembro e já caiu metade. Os caixotes que foi botado na Borges de Medeiros foi recolhido, então assim ó, aquela bola vermelha na 
Praça das Etnias já queimou a metade das luzes, já tá apagado e assim por diante, nós estamos muito preocupados e isso vai refletir o ano que 
vem e vocês sabem,  nós sabemos que o Natal Luz é o nosso maior evento, é a nossa galinha dos ovos de ouro, nós não podemos perder isso. 
Quantos hotéis, quantas pessoas sobrevivem com isso, quantas pessoas esperam chegar o final do ano, esperam chegar o Natal para fazer essa 
colheita e agora nós vimos a precariedade que está o nosso Natal Luz. É muito assustador, é muito preocupante, se não acontecer até dia 20, 25, 
que foi proposto, nós aguardamos essa situação, não sei, acho que a comunidade vai ter que ir para rua e tentar ajudar de uma forma ou de outra 
a decorar nossa cidade como sempre foi decorado. Muitos sentavam o palavrar na administração passada, na questão que estava o Natal Luz no 
último natal. Eu quero dizer para vocês que do último Natal para esse Natal não existe comparação em momento algum e tá aí nas redes sociais, 
foi colocado e foi exposto a expectativa e a realidade e nós não podemos, nós não podemos aceitar. Eu não vou aceitar e estarei do lado da minha 
comunidade sempre que precisar, muito obrigado e uma boa noite a todos.” Senhor Presidente comunica que estão inscritos para o próximo 
Grande Expediente, Vereadores Renan Sartori e Rosi Ecker Schmitt. ORDEM DO DIA. O Senhor Presidente coloca Em discussão AUTÓGRAFO 
nº 62/2017 ao PL 44/2017 – da Mesa Diretora “Autoriza o município de Gramado a realizar contratação por tempo determinado, para atender a 
necessidade temporária, de excepcional interesse público durante o Natal Luz e dá outras providências.“ O Senhor Presidente coloca Em votação 
AUTÓGRAFO nº 62/2017 ao PLL 44/2017 o Mesa Diretora. Aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente coloca Em discussão Projeto de 
Lei Legislativo 26/2017 – da vereadora Rosi Ecker Schmitt “Institui nomenclatura de estrada para Cabanha Morro Agudo, e passa a denominar-
se Estrada Alseno Engelmann.” Com a palavra a Vereadora Rosi Ecker Schmitt: “Boa noite a todos, quero saudar o nosso presidente Luia 
Barbacovi, meus colegas vereadores, a imprensa, familiares do senhor Alseno Elgenmann, senhor Júlio Dorneles secretário, comunidade, ouvintes 
da Rádio Sorriso, a aluna Eduarda e parabenizando também pela tua iniciativa, a diretora Beth da Escola Presidente Vargas, seus familiares, 
enfim, a toda nossa comunidade. Vou falar então um pouquinho do Projeto de Lei que estou apresentando hoje, que dá nome à uma estrada, que 
hoje é conhecida como Estrada Para a Cabanha Morro Agudo, passa a ser Estrada Alseno Elgenmann. Esse senhor que viveu durante 81 anos, 
ele foi um exemplo para a sua família e também para a sua comunidade, ele casou-se com a Alma Michaelsen e teve três filhos, Julita, Adélio e 
Verônica. Sempre foi agricultor e cuidou sim da sua família trabalhando na agricultura junto com a sua esposa e com os seus filhos. Ele por mais 
de 20 anos foi presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil lá da Serra Grande e também foi presidente do coral lá da Igreja por muito 
tempo. Sempre foi um homem que sempre quis e sempre ajudou sempre a sua comunidade, sempre esteve à frente da igreja, sempre esteve à  
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frente da sua comunidade, sempre ajudando e querendo fazer o bem para todos. Quando alguém não tinha o que comer ele também ajudava, e 
assim todos têm ele, como hoje ainda, exemplo. Até porque foi feito um abaixo-assinado lá na estrada, que foi pego a assinatura de todos os 
moradores, todos assinaram dizendo que sim, que concordavam com esse nome e também dizendo que ainda hoje ele é exemplo lá para a 
comunidade. Então acho que por tudo isso ele merece essa simples homenagem, de passando à estrada Alseno Elgenmann, é uma homenagem 
simples, mas ela é de coração e peço então a aprovação do meus colegas. Obrigada e boa noite.” O Senhor Presidente coloca Em votação 
Projeto de Lei Legislativo 26/2017 – da Vereadora Rosi Ecker Schmitt. Aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente coloca Em discussão 
Projeto de Lei Legislativo 28/2017 – da Mesa Diretora “Cria gratificações pelo exercício das funções de gestão financeira e de pregoeiro na 
Câmara Municipal de Gramado.” O Senhor Presidente coloca Em votação Projeto de Lei Legislativo 28/2017 – da Mesa Diretora. Aprovado por 
unanimidade. O Senhor Presidente coloca Em discussão Projeto de Lei Legislativo 29/2017 – da Mesa Diretora “Autoriza a Câmara Municipal 
de Gramado a realizar contratação temporária, por excepcional interesse público, de técnico de informática por prazo determinado e dá outras 
providências.” O Senhor Presidente coloca Em votação Projeto de Lei Legislativo 29/2017 – da Mesa Diretora. Aprovado por unanimidade. O 
Senhor Presidente coloca Em discussão Projeto de Resolução nº 10/2017 da Mesa Diretora “Dispõe sobre a concessão, pagamento e 
prestação de contas diárias, transporte e uso de veículo particular a serviço público, para vereadores e servidores do Poder Legislativo de 
Gramado e dá outras providências.” O Senhor Presidente coloca Em votação Projeto de Resolução nº 10/2017 da Mesa Diretora. Aprovado por 
unanimidade. O Senhor Presidente coloca Em discussão Projeto de Resolução nº 11/2017 da Mesa Diretora “Institui o regime de adiantamento 
para as despesas da Câmara de Vereadores de Gramado.” O Senhor Presidente coloca Em votação Projeto de Resolução nº 11/2017 da Mesa 
Diretora. Aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente coloca Em discussão Moção nº 25/2017 do vereador Luia Barbacovi ”Moção de 
Aplausos a Banda Marcial da Escola Municipal Salgado Filho, pela passagem de seus 20 anos de música, alegria e educação.” O Senhor 
Presidente coloca Em votação Moção nº 25/2017 do vereador Luia Barbacovi. Aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente coloca Em 
discussão Moção nº 26/2017 do vereador Prof. Daniel ”Moção de Aplausos pela passagem dos 12 anos de trabalhos desenvolvidos pelo PAMA 
– Pastoral do Menor Adolescente do Bairro Piratini.” O Senhor Presidente coloca Em votação Moção nº 26/2017 do vereador Prof. Daniel. 
Aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente coloca Em discussão Moção nº 27/2017 da vereadora Manu Caliari ”Moção de Aplausos ao 
Pastor Paulo Machado da Cruz pelos 17 anos de trabalho social e evangelístico, realizados na cidade de Gramado.” O Senhor Presidente coloca 
Em votação Moção nº 27/2017 da vereadora Manu Caliari. Aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente coloca Em discussão Pedido de 
Informação – nº 179/2017 da vereadora Manu Caliari ”Solicita informações acerca do funcionamento da distribuição dos ingressos gratuitos do 
Natal Luz .” A Vereadora Manu Caliari solicita a palavra. Com a palavra Vereadora Manu Caliari: “Boa noite a todos, Presidente Luia, os meus 
colegas vereadores, comunidade presente nessa noite, imprensa, líderes de associações, líderes partidários, membros do Poder Executivo, em 
especial a Eduarda, a Escola Presidente Vargas que tá aqui representada pela Beth e pela professora Alécia, e aos familiares do seu Engel, que 
hoje recebeu essa homenagem de toda a Câmara e com certeza não é somente da Câmara, mas é de toda a comunidade o reconhecimento por 
ser uma pessoa especial na comunidade, que deve ter seu nome gravado na nossa história e no nosso dia-a-dia. Porque a cada vez que nós 
vamos ver lá o nome da rua, nós vamos lembrar com carinho dessa pessoa tão especial. Deus abençoe vocês e parabéns. E a Eduarda, parabéns 
também, Presidente Vargas mora no meu coração. Eu fui aluna da escola, me lembro do que eu apresentei na Feira de Ciências, a Pilha de 
Daniel, então a Feira de Ciências era maravilhosa mesmo, porque a gente se envolvia com os temas, a gente sabe daquela burocracia da sala de 
aula, e expande conhecimento e interage, e se sente muito feliz, assim, participa, e parabéns pela iniciativa que demonstra, que tu não pensa só 
em ti, tá pensando na sociedade, na comunidade e isso é fundamental, parabéns. Eu subo para pedir aos colegas apoio, porque na minha visão 
isso precisa ser revisto urgentemente. Não é uma crítica à administração, porque a gente, somente a administração, pelo procedimento que têm 
utilizado para distribuição dos ingressos gratuitos do Natal Luz, mas é uma crítica também à comunidade que tá fazendo uso errado desses 
ingressos e nós infelizmente vamos ter que ir juntos criar mecanismos para que esses ingressos atendam a função que eles têm no seu espírito. 
Primeiro, hoje nós tivemos relatos de que agências estariam nas filas de distribuição dos ingressos por alimentos e ração, pegando ingressos para, 
provavelmente, vender para os turistas. Isso é um absurdo, tem que ser coibido. Esse dinheiro, é um dinheiro que a comunidade deixa de receber, 
o evento deixa de receber, e não é pouco, nós sabemos o quanto custa cada ingresso do Natal Luz. Outra coisa são os critérios, trocar esses 
ingressos para os turistas não me parece ser viável para o Município, porque nós estamos trocando um valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) por 
um quilo de ração ou por um quilo de alimento, que poderia ser recebido esse valor e o valor poderia ser revertido para uma ação social, eu acho 
muito importante que esse evento tenha um cunho social, tenha uma destinação social, mas não da forma que vem sendo feito e eu digo, não é 
desta gestão, na outra gestão também era feita assim, a gente trocava por alimentos. Para a comunidade de Gramado sim, aí eu sou favorável que 
se troque por alimento, mas para os turistas não acho justo nem com o evento, nem com a comunidade, porque a comunidade acaba ficando sem 
os ingressos e as agências agora estão se aproveitando, a gente vê muita gente que não precisa do ingresso pegando ingresso, e quem deveria 
ser prestigiado acaba não conseguindo nem assistir aos eventos tão belos da nossa cidade. Essa questão da distribuição da Ração arrecadada 
para outros municípios eu particularmente também não concordo, o nosso gasto com os animais é altíssimo, nós gastamos mais de um milhão de 
reais para manter o Canil Municipal com alimentos, equipamentos e pessoal. Eu continuo não achando justo que 5.000 kg de alimentos tenham 
sido doados para as cidades vizinhas e nós não tenhamos ficado com nenhum quilo de ração no Canil Municipal. Eu não acho justo que aconteça 
dessa maneira e eu tenho certeza que a comunidade, embora a gente saiba que a causa animal precisa ser contemplada em todos os municípios, 
os municípios vizinhos têm dificuldades, Gramado nunca se furtou de ajudar os municípios vizinhos, mas o que nós arrecadamos aqui no Município 
nós estamos precisando aqui no Município. Esse dinheiro que nós usamos no contrato dos animais, nós podemos investir em outras áreas, nós 
podemos investir na saúde, na educação, muitas vezes né Beth, olha um valor desses faz toda a diferença numa escola municipal, para dar um 
conforto para um aluno, então poxa vida, se nós não estamos precisando de ração no Município, então porque que nós arrecadamos a ração, tem 
que ter um critério para a arrecadação disso, e eu quero que a comunidade ajude a pensar critérios para que no ano que vem não aconteça esse 
tipo de coisa e o governo também tem que se comprometer com o Município. Nós estamos em um momento de crise, nós tivemos aqui o 
Secretário de Fazenda indicando possível crise para o ano que vem, como é que a gente vai tá abrindo mão de recursos tão importantes para 
manter coisas essenciais para nossa cidade, então esse é o nosso papel como vereadores, de estar em cima para ver onde que o dinheiro público 
está sendo gasto, como está sendo gasto, porque esses valores, eu tenho certeza, refletem na vida de todo mundo e os nossos animais, nós 
vamos ter que pagar com o dinheiro dos nossos impostos para mantê-los, algo que poderia ter sido usado aqui com a arrecadação dos nossos 
eventos, que a gente sabe da dificuldade que é para fazer, então eu deixo aqui o meu pedido para saber exatamente quais são esses critérios e 
deixo aqui registrado que nós precisamos mudar urgentemente a maneira de distribuição, os critérios para a distribuição, o público-alvo dessa 
distribuição e o que fazer com os recursos arrecadados numa ação tão importante quanto essa. Eu quero deixar registrado que sou favorável de 
ações sociais como a do Natal Solidário, mas de forma diferente na organização. muito obrigada, boa noite.” O Vereador Rafael Ronsoni solicita a 
palavra. Com a palavra Vereador Rafael Ronsoni: “Reitero meus cumprimentos aqui à todos, e é uma questão que nós devemos novamente 
sublinhar tudo que foi dito pela vereadora Manu e dizermos que esse foi um mecanismo que foi criado, porque nós sabemos o valor que é para  
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assistir um evento como o Natal Luz. O Natal Luz foi criado por gramadenses e existe há mais de 30 anos o Natal Luz, e o Natal Luz, ele é de 
Gramado, então esses ingressos, eles foram trocados somente em dias de semana, em dias de semana, nós gramadenses, os gramadenses 
todos trabalham e trabalham muito, e não tem condições de sair das suas empresas, dos seus comércios, do seus negócios, do seu emprego para 
vir ao centro da cidade e trocar os ingressos. Quem pode, quem teve a oportunidade foi somente os turistas, gramadenses muito poucos. Deveria 
ter sido feito ações nos finais de semana, à noite, nas escolas, em diversos outros setores. Esses ingressos eram para ser distribuídos, 
praticamente, somente para gramadenses, para os gramadenses terem a oportunidade de ver, assistir o que tem em Gramado, porque nós somos 
os maiores divulgadores de Gramado, o que é e nós que podemos criticar e elogiar, a crítica construtiva. E por isso que os ingressos eram 
revertidos então em alimentos também para ajudar a população mais carente que precisava, aquela população que trabalhou uma vida inteira, 
sempre ajudando a construir Gramado, fazer a diferença para Gramado e poder dar de volta um pouco do que fez pela nossa cidade, então o 
gramadense poder assistir o evento e o outro gramadense poder receber em contra-partida e foi feito exatamente, mais uma vez Administração fez 
ao inverso, entregou os ingressos, esses eventos para ser assistidos para os turistas e fez trabalho, não de Municípios, mas sim trabalho de 
estado, distribuiu os alimentos, as rações para os outros municípios, não para o Município de Gramado. Gramado praticamente, eu acredito que 
pelo que foi distribuído para os outros municípios, acho que Gramado não ficou com nada, então deve ter algum interesse por trás disso tudo, nós, 
mais uma vez né vereadora Manu, não concordamos, não vamos concordar, vamos trabalhar fortemente para divulgar isso, porque não podemos 
de maneira alguma aceitar que Gramado faça trabalho de estado. Gramado tem que atender os nossos gramadenses, é os nossos gramadenses 
que tem que assistir os shows, é os nossos gramadenses que tem que receber a nossa contrapartida. Os que mais podem ajudar os que menos 
podem e os que mais precisam. Muito obrigado e uma boa noite a todos.” .O Vereador Prof. Daniel solicita a palavra. Com a palavra Vereador 
Prof. Daniel: “Reitero meus comprimentos, também cumprimentar o secretário Júlio Dorneles e em nome dele cumprimentar os integrantes do 
Executivo. Eu acho que nós precisamos olhar para frente, uma crítica, ela tem como objetivo uma construção, é o aprimoramento de uma 
instituição, ela é válida. Eu na qualidade de líder de governo vou levar esses questionamentos, como tenho levado as preocupações que os 
colegas trazem aqui à frente e quando elas são pertinentes nós precisamos sim fazer a cobrança e esse é o papel talvez mais fundamental do 
vereador, que é fazer a cobrança do Executivo para que as coisas aconteçam, porque por trás a gente tem uma comunidade cobrando. Em relação 
aos ingressos do Natal Luz, é uma prática histórica da cidade, é uma boa prática, que é oferecer ao gramadense o direito também de olhar, que ele 
possa ter o direito de olhar um show, que é construído muitas vezes por gramadenses, pessoas também de fora e havia um critério, esse critério 
ele foi mantido na verdade, o que acontece é a manutenção de um critério de distribuição, não há intenção. Eu acho que nós precisamos cuidar 
quando a gente comenta, não há intenção de se, se fazem aqui algumas inalações, ilações, culpa, tentando insinuar a Primeira Dama aqui, o 
Governo aqui. Eu acho que tem que vir aqui para cima da Tribuna, isso é claro, essas ilações, essas, ah eu acho que é isso, tem intenção, é 
governo, é estado, não, foi distribuído. Foi trocado ração, foi trocado alimento, eu também acho que precisa ser revisto essa questão de a ração 
não ser utilizada pelo Município e para todos os municípios vizinhos, eu acho que também a gente tem que ver se o critério, qual critério, houve 
uma combinação com quem fez a arrecadação e com a Secretaria, houve entendimento, houve acho que a crítica nesse sentido e o pedido da 
vereadora tem uma boa intenção. Eu acredito na boa intenção que é o aprimoramento das instituições, mas eu gostaria que principalmente o 
colega Rafael Ronsoni fosse mais claro aqui, venha aqui e tenha clareza. Eu também, eu concordo, o público tem que ser usado para o público, 
não para o privado. Esse é meu entendimento que eu vou defender no Governo, o público é para o público não para o privado.” O Senhor 
Presidente coloca Em votação Pedido de Informação – nº 179/2017 da vereadora Manu Caliari. Aprovado por unanimidade. O Senhor 
Presidente coloca Em discussão Pedido de Informação – nº 180/2017 do vereador Rafael Ronsoni ”Reitera Pedido de Informação nº 111/2017, 
que solicita lista de todos os projetos pendentes de análise, aprovados ou reprovados nas secretarias de Meio Ambiente e Planejamento.” O 
Senhor Presidente coloca Em votação Pedido de Informação – nº 180/2017 do vereador Rafael Ronsoni. Aprovado por unanimidade. O Senhor 
Presidente coloca Em discussão Projeto de Lei Ordinária 047/2017/2017 – do Poder Executivo “Autoriza o município de Gramado a receber 
equipamentos em doação.” O Vereador Luia Barbacovi solicita a palavra. Com a palavra Vereador Luia Barbacovi: “Reiterar os comprimentos a 
todos, eu só tô aproveitando o momento de votação desse Projeto, para dizer que a gente fica feliz quando vem um Projeto desse, pela forma que 
a origem dele aliás, que foi quando da votação do Projeto está, se transformou em Lei em relação a panfletagem no centro da cidade. Naquela 
ocasião foi muito debatido aqui, foi muito discutido, e o Executivo, Legislativo, os comerciantes, Abrasel, e também o pessoal que faz a distribuição 
de material, os panfleteiros como os órgãos chamam, e no final um trabalho feito pela vereadora Rose, tem que destacar e ficou acordado que as 
entidades capitaneadas pela Abrasel, iriam doar para o município cinco câmeras digital, para que os fiscais pudessem atuar. Então esse acordo foi 
feito, e esse Projeto, ele tá pedindo autorização para Prefeitura receber essas câmeras. Então acho que é um bom exemplo, é um bom exemplo a 
onde todos os segmentos conversaram, todos os segmentos se uniram, buscando resolver um problema que está muito sério, muito grave aqui na 
cidade de Gramado. Então queria só deixar  esse registro, cumprimentar a vereadora Rose pela forma que atuou, e também todos os colegas 
vereadores que trabalharam junto a Executivo para isso, e o Executivo também, por assim entender junto com Abrasel, e receber essas câmeras 
para que tenhamos um trabalho mais efetivo, parte dos fiscais então eu gostaria de pedir que logicamente que fosse aprovado esse Projeto”.  O 
Senhor Presidente coloca Em votação Projeto de Lei Ordinária 047/2017 – do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: O Senhor Presidente dá início dizendo: Nesse momento passamos para as explicações pessoais, inscrições estão abertas. Vereador 
Dr. Ubiratã solicita a palavra: “Uma questão de ordem Presidente. Queria convocar a Comissão de está fazendo alteração do Regimento Interno 
da Câmara para reunião amanhã, terça-feira às 8:30”. Vereadora Manu Caliari também solicita a palavra dizendo: E Presidente, eu gostaria de 
convocar Comissão da Revisão do Código de Posturas para reunião após a outra Comissão às 10:30, para que a gente possa fazer a última 
análise das redações”. Senhor Presidente conclui: “Então 8:30 Regimento Interno 10:30 o Código de Posturas.“ Senhor Presidente dá continuidade 
as explicações pessoais. Conforme Artigo 235, Inciso VIII, do RI, espaço de até 10 minutos para cada Vereador. A palavra está à disposição dos 
senhores Vereadores. O Vereador Dr. Ubiratã solicita a Palavra e, saudando o Senhor Presidente, os Senhores Vereadores e demais presentes 
disse: “Minha saudação ao Presidente Luia Barbacovi, colegas vereadores, Secretário Júlio Dorneles, a imprensa, familiares do seu Engelmann, 
aos servidores da Câmara. Inicialmente queria parabenizar a estudante a Eduarda, a Beth diretora da Escola Presidente Vargas, pela condução 
daquela Escola, que nós temos plena consciência de que se trata de uma, de um exemplo de Escola aqui no nosso município, exemplo de Escola 
Municipal. E dizer que essas Feiras de Ciências são coisas extremamente importantes para o desenvolvimento intelectual das crianças que 
estudam na escola municipal. Eu tinha acho que na primeira legislatura minha, tinha feito um Projeto e foi aprovado por essa Câmara, bem 
semelhante, bem parecido, e o meu governo não colocou em, na prática. Gostaria que se possível, com essa iniciativa da estudante aí que possa 
ser colocado em prática, porque a Lei existe, não é tão simples assim para se executar isso não sabe tem consciência disso, mas em virtude de 
que nós temos uma rede gastronômica intensa, grande no nosso município, é possível, mas tem toda uma questão de acondicionamento do 
alimento, a manutenção, realmente não é tão simples assim, mas é uma Lei interessante que possa ser utilizado assim nosso município. Eu só 
queria me reportar a dois pedidos que eu fiz para essa noite que são: um pedido, pedido de informações, porque eu tô solicitando balanços 
patrimoniais e patrimoniais dos exercícios 2014/2015 do Hospital Arcanjo São Miguel, tem feito esses pedidos já desde o início dessa legislatura, e  
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esse pedido diz o seguinte. Estou encaminhando então ao Poder Executivo esse pedido de informação, para que a secretaria competente solicite 
juntamente Associação Franciscana de Assistência à Saúde a SEFAS de Santa Maria Rio Grande do Sul, os balanços patrimoniais referentes ao 
exercício dos anos de 2014 e 2015 do Hospital Arcanjo São Miguel. E o pedido se justifica-se pois a resposta a indicação de número 056/2007 
ficaram pendentes a remessa dos balanços patrimoniais dos anos de 2014 e 2015 referentes a instituição hospitalar. Em resposta a comissão 
interventora do hospital, justificou-se pela falta dos documentos, expondo que não possui acesso à documentação, contudo informou que os 
mesmos poderiam ser obtidos junto à SEFAS de Santa Maria, Rio Grande do Sul, instituição mantenedora do estabelecimento de saúde, conforme  
ofício em anexo. Então tô fazendo pedido para que o Executivo possa fazer aí diretamente a SEFAS. E outra solicitação do pedido também 
documentação financeira do Hospital Arcanjo São Miguel encaminhar essa indicação aqui ó tô encaminhado ao Hospital diretamente para que 
através da comissão interventora forneça as seguintes documentações. Primeiro, cópia da razão das contas contábeis, da depreciação pessoal, 
encargos de terceiros, segunda, cópia das folhas de pagamento de Janeiro a Dezembro de 2016 e cópia dos extratos bancários do final de 2016 
juntamente com a razão correspondente a cada conta bancária e planilha de conciliação. O pedido justifica-se diante da prerrogativa do vereador 
de fiscalizador Hospital Arcanjo São Miguel, por estar sob intervenção municipal, se avaliando de recursos públicos para cobrir as suas despesas, 
deve prestar contas para qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, pois arrecada, guarda, gerenciar, e administrar dinheiro bens e 
valores públicos conforme artigo 70 parágrafo único da Constituição Federal de 88. Sendo assim, Hospital regido sobre intervenção Municipal, 
segue o regramento exposto desse artigo da Constituição Federal. Por fim esse pedido é para dar maior transparência a comunidade, onde a 
administração pública deve divulgar as informações solicitadas aos contribuintes, o que já é previsto expressamente na Constituição Federal de 88, 
e na Lei 12.527 de 2011. Lei de acesso a informações. E fazendo pedido para que esses dados sejam remetidos aqui para a Câmara de 
Vereadores. E para finalizar, parabenizar mais uma vez a família Engelmann que está hoje presente aqui, na satisfação para nós, essa 
homenagem feita pela vereadora Rose, é que é muito importante para nós todos vereadores, temos aprovação por unanimidade dessa Casa, não 
ia, não seria diferente pelo merecimento pelo trabalho que cidadão fez a nossa comunidade, então aqui representado pela seus familiares quero 
parabenizar a cada um de vocês aí, por essa, esse Projeto de Lei que se tornou, vai se tornar Lei aqui no município de Gramado. Parabéns 
vereadora, parabéns colegas vereadores, e parabéns da família. Obrigado Presidente”. A Vereadora Manu Caliari solicita a Palavra e, saudando o 
Senhor Presidente, os Senhores Vereadores e demais presentes disse: “Reitero os comprimentos, e uso o meu espaço, primeiro para falar sobre 
as fiscalizações que nós fizemos essa semana. É importante que a comunidade saiba que além das visitas que nós fazemos de forma individual, a 
Câmara se reúne e nós fazemos fiscalizações mensais, o grupo inteiro faz juntos. Então nós essa semana passada fiscalizamos o Horto Municipal, 
e eu tenho um carinho muito especial pelo trabalho feito no Horto, e chegando lá nós ficamos mais admirados ainda, porque todas as flores, 90% 
das flores que nós vemos nos canteiros da cidade são plantadas lá desde a sementinha, então é um trabalho muito artesanal, muito delicado, que 
tem que ser feito com muito carinho, com muito cuidado, e que nos dá com certeza o título de um dos municípios mais floridos do Brasil. Eu 
inclusive acho que nós temos que investir muito mais nisso, porque as flores elas causam um impacto no turista muito interessante, na nossa 
comunidade também. Eu acredito que aos pouquinhos a gente pode investir no Horto, e fica a minha sugestão para o Governo Municipal, para que 
a gente possa expandir as nossas flores para os bairros, para que a gente possa ter uma cidade mais linda para o morador também, e eu quero 
parabenizar toda a equipe do Horto, a gente vê o trabalho deles, sabe não é uma coisa feita de qualquer jeito, tem o Márcio que é o líder lá, o 
coordenador do Horto e que tá de parabéns, tem conhecimento mesmo do que é plantar, desenvolver uma planta. Eu fiquei admirada, me senti 
uma ignorante lá diante do trabalho deles, e fiquei feliz de ver o carinho que eles tratam Horto Municipal, e isso já é um trabalho de muitos anos e 
que tem sido mantido. Outra coisa que a gente fiscalizou foi a Secretaria de Obras, e também nos parece estar muito organizado, o secretário 
Flávio nos recebeu muito bem lá, o Acácio também nos recebeu, e parece estar muito bem organizada limpa, sem excesso de materiais no pátio, 
com os equipamentos em bom funcionamento, é o que nos parece né, olhando a secretaria. Eles tem algum, algumas intenções de obras maiores 
no próximo ano, e a gente ficou feliz de ver que as coisas do município estão sendo bem cuidados no Horto, na secretaria de agricultura. E aí 
conversamos com o secretário também o Alexandre Meneguzzo, que me parece ser uma pessoa que tem um conhecimento muito interessante do 
interior, que tá se afinando com os moradores do interior, buscando soluções para o nosso interior, para a agroindústria e para manter a 
comunidade no interior. Isso deve ser um objetivo, uma meta do governo, manter as pessoas no interior com qualidade de vida, porque ninguém 
vai querer morar no interior sem qualidade de vida, nós temos que ter boas estradas, temos que ter condições para que as agroindústrias se 
desenvolvam, na energia elétrica, enfim, uma série de coisas que acho fundamental e nos parece que está sendo bem tocada. Vamos estar 
sempre cobrando, porque esse é o nosso papel, nós estamos aqui para evoluir junto com a comunidade, dos serviços públicos. Eu tenho que falar 
em uma matéria que eu assisti ontem no Fantástico, sobre os vigilantes da gestão, sobre ações organizadas do povo, para fiscalizar o uso dos 
recursos públicos pelos gestores públicos. E é fantástico a sede de tenho eu tenho falado nisso, que eu acho que esse modelo de gestão ele a 
tendência terminar né. Eu acho que o povo vai cada vez mais tendo noção do seu poder, e administração pública ela vai ser feita lá na frente por 
conselhos, por grupos de pessoas que vão se envolver e vão ajudar a administrar a cidade de uma forma mais efetiva. Eu achei maravilhoso 
porque tem grupos hoje, é um exemplo aos vigilantes da gestão, é um grupo da sociedade civil que se uniu para analisar as mais diversas 
licitações, as mais diversas compras, notas fiscais emitidas por políticos, e já fizeram uma economia para os cofres públicos de mais de R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais) só no município, nas cidades que eles têm atuação, a princípio é uma ou duas cidades que têm atuado. E um 
grupo de jovens né daí que que tem assim domínio sobre a sobre a questão de internet, de sistemas, desenvolveu um sistema que se chama 
Serenata de Amor, que segundo eles, é uma Serenata de Amor ao País, para analisar notas fiscais de alimentação emitidos por deputados e por 
parlamentares na Câmara, e assim, e eles acharam absurdos, contas de restaurante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos), coisas absurdas que 
nós não podemos tolerar, não podemos admitir, o dinheiro público é um dinheiro sagrado, quando a gente vem aqui falar sobre critérios para a 
distribuição do recurso público, nós estamos falando de um recurso que é muito importante, que é sagrado, que nós temos que ter muito critério 
para gastar. Nesse aspecto tem que ressaltar o nosso trabalho aqui na Câmara, nós vamos fazer a devolução né Presidente, a boa conduta do 
nosso Presidente, dos colegas, é muito bom ressaltar que nós gastamos muito pouco em diários, a maioria dos parlamentares, quando vamos a 
Porto Alegre, quando vamos à cidades, nós nunca pegamos diárias, nós pegamos, nós quando fomos a Brasília né Luia, mas nos demais casos 
nós não pegamos, nós prezamos pela economia dos recursos públicos, até na questão de economizar uma luz, enfim e isso vai nos possibilitar 
devolver mais de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) do nosso orçamento que é muito bom ressaltar, que nós temos direito constitucionalmente a 
6% mas nós só utilizamos 3%, e devolvemos ainda desses 3% uma boa parte, eu não sei em percentual, mas é uma boa parte dos recursos que a 
gente devolve, e o que a gente não devolve, a gente investe né no funcionamento da Câmara, mas realmente com cuidado o dinheiro público, e 
aqui as contas estão abertas pra todo mundo que quiser vir, se a comunidade quiser analisar as nossas contas pode vir, porque tá tudo aberto, 
vocês vão poder ter a prova de que a Câmara de Gramado cuida realmente muito bem dos recursos públicos. É importante que a nossas, os 
nossos sites, nós os portais de transparência estejam muito abertos e muito claros para comunidade poder fiscalizar, que a gente encontra 
dificuldades nos portais de transparência. Eu muitas vezes faço cobrança aqui que os portais de transparência não estejam funcionando muito 
bem, para que a gente possa ter controle sobre os gastos públicos, isso é fundamental, nós temos esse direito, nós temos que utilizar e o Poder  
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Público, tem que facilitar esse acesso para nossa cidade. Boa noite a todos, até mais”. O Vereador Everton Michaelsen solicita a Palavra e, 
saudando o Senhor Presidente, os Senhores Vereadores e demais presentes disse: “Meu boa noite Senhor Presidente, colegas vereadores, 
senhores da Imprensa, Secretário Júlio, comunidade aqui na grande satisfação em revê-lo aqui e a comunidade como um todo. Mas Senhor 
Presidente, eu quero falar um pouquinho também sobre o Natal Luz, que tem sido nossa pauta recorrente aqui na Câmara e também fora, e tenho 
tentado analisar de forma mais imparcial possível, e observa-se as críticas que são feitas, muitas vezes, e é importante também ressaltar, que os 
grandes elogios que Natal tem recebido. A Rua Coberta em Gramado, iniciativa de enfeitar a Rua Coberta, ela tem recebido dezenas e dezenas de 
elogios, e muitas vezes isso passa desapercebido, sendo que é um local belíssimo lá, para quem for visitar, a grande quantidade de turistas que 
tem vindo para Gramado, inclusive agora a semana passada com feriadão, também demonstra como as pessoas estão vindo, se não está, tão 
vindo necessariamente para nossa cidade, e tão adorando, basta ver as reportagem na televisão, nos rádios, depoimentos de turista, dizendo que 
a cidade continua maravilhosa. O sucesso na venda dos ingressos também tem demonstrado isso aí, a grande quantidade de demanda, procura 
preciso ingressos demonstram em Natal luz faz e sucesso mesmo, mesmo com os planos que a gente tem, a gente tem alguns problemas e a 
gente tenha humildade para reconhecer as dificuldades, agora nós não podemos generalizar, dizendo que a troca dos alimentos são para os 
turistas, absolutamente não são, esse modelo já está instituído há muito tempo, e talvez do ano passado juntos anos também alguns turistas 
trocavam, usavam dessa desse artifício para trocar ingresso. Eles são para os gramadense, eu conheço muitos e muitos gramadense que 
trocaram os alimentos por ingressos, é uma oportunidade que o gramadense, aquele que não tenha condição de pagar o ingresso, valor do 
ingresso é relativamente caro, mas ele tem essa oportunidade, muitas vezes né se desvia algumas coisas, e isso aí faz parte né vereadora Manu, 
mandam a gente sabe o que é isso que o combate, nós temos tempo, seria muito mais fácil nós simplesmente assim não não tem mais ingresso 
porque tem gramadense vendendo por turista, mas nós tem que trabalhar, então o que, a regra ou exceção, observar muito sair a gente tem que 
melhorar, precisa melhorar sim, a gente tem condições, a gente que se melhorar como é que vai ser essa sistemática, basta ver nossas reuniões 
que nós tivemos lá na Gramadotur Presidente, senhor teve presente lá, a preocupação dos conselheiros como todas as dificuldades da 
Gramadotur como um todo, então esses questionamentos tem que vir à tona, a Câmara tá fazendo sua parte, o Executivo tem que participar com 
certeza fazendo sua parte, mas a sociedade como um todo também tem que reconhecer a importância que ela tem de ajudar a fiscalizar algumas 
coisas que acontece de errado, é muito fácil nós chegarmos aqui, dizer que tá errado uma coisa errado o outro, mas a capacidade de buscar 
soluções, muitas vezes demonstra que a pessoa não tem aquela necessária capacidade de buscar uma solução, isso é muito importante, que as 
pessoas têm essa consciência se o Natal é nosso carro-chefe, é nós como sociedade, nós como gramadense, independentemente do nosso 
partido político, nós queremos o melhor, que invariavelmente as nossas famílias estão trabalhando aqui, se não é nós diretamente, são nossos 
filhos, são nossos pais, são nossos vizinhos, estão trabalhando e depende necessariamente do sucesso desse evento. Mas vamos ser leais, 
vamos ser sinceros, nós temos problemas, mas nós temos soluções, basta nós queremos, mas temos que fazer nossa parte. Eu quero aproveitar 
também Senhor Presidente de falar da fiscalização que nós tivemos semana passada, e da minha grande satisfação de nossos fiscalizarmos duas 
secretarias onde os secretários nem sabiam que ia ter a fiscalização, da Secretaria de obras de Flávio nem estava presente na secretaria, e qual é 
a sensação que nós temos, a secretaria está extremamente organizada, os assessores do secretário Flávio, o Acácio e as outras pessoas estão 
cumprindo o seu papel adequadamente, e nos passando uma boa sensação de que estão realmente fazendo um trabalho realmente profissional. 
Da mesma forma na Secretaria de Agricultura, o secretário Alexandre Meneguzzo, que a gente tem rasgado elogios a todas as segundas feiras 
aqui, demonstrando que são pessoas corretas, nos lugares corretos, demonstram a seriedade que estas pessoas estão trabalhando com o dinheiro 
público, são exemplos como esses que vão ficar para a história de Gramado. Muito obrigado Senhor Presidente”. O Vereador Prof. Daniel solicita 
a Palavra e, saudando o Senhor Presidente, os Senhores Vereadores e demais presentes disse: “Reitero meu comprimento a todos, eu gostaria de 
fazer algumas colocações a respeito das preocupações trazidos aqui pelo Rafael Ronsoni, pelo Vereador Rafael Ronsoni que também são minhas 
Vereador. Há um processo, há uma lei tramitando na Casa, que trata da questão das eleições para Diretores das Escolas do município, essa Lei 
tem como objetivo trazer eleições diretas e democráticas. Já havia o modelo de transição para indicação, para o modelo de lista Tríplice né, mas 
também com indicação do Prefeito e a Secretária da Educação, a secretária Gilça, o secretário-adjunto Gelson Oliveira, que não é meu tá 
vereador, ele faz parte do Partido dos Trabalhadores, e assim como os cargos que a gente ocupa no governo foram conquistados com mérito. Não, 
eu não tenho, eu não tenho cargo dentro do Executivo, eu tenho um cargo de confiança tá ali, que é minha assessora. Eu não tenho cargos dentro 
executivo, todos os oito integrantes do governo do Partido Trabalhadores estão lá por mérito. Tem um aqui também secretário Júlio Dorneles e a 
trajetória dele, assim como a do Gelson que os colocaram ali, mas sim e também tenho algumas preocupações e tem conversado sim com o 
Gelson, elas têm buscado essa interlocução. Então essa eleição, eleição nova, que é complexa, ela já está na Casa ela já está sendo debatida a 
Comissão de Educação, já teve uma reunião também teve um momento com a secretaria, CCJ está debruçado nela, tem questões complexas e 
nós estamos dialogando né. O que vai acontecer provavelmente é que eleição vai para a metade de dezembro não vai para talvez para data ideal 
mas, é importante que a gente escute os professores, escute a preocupação das comunidades, volte escutar secretaria, dialogue, para construir 
uma Lei que ampara o Poder Público a fazer uma eleição de fato democrático né. Mas gostaria de louvar a Secretaria de Educação por tá trazendo 
esse processo democrático para dentro das escolas. Sobre a vaga das creches também nos preocupar, nós estamos aqui cobrando todos 
vereadores a diminuição, houve uma diminuição, mas nós queremos que zerem então, a secretaria tem trabalhado nesse sentido, em relação a a 
questão é essa dos alunos de 4 e 5 anos que hoje frequentam manhã e tarde as escolas concordo com Vereador, nós precisamos manter esse 
direito, e expresso aqui também a minha opinião como professor, como cidadão, com pai, como Vereador, os alunos de 4 e 5 anos porque existe 
uma Lei que a criança tem direito ficar 6 horas na escola com 4 a partir de 4 5 anos, mas a gente sabe, o pai trabalha é uma idade que o pai, e a 
mãe trabalha o dia inteiro, que precisa da creche o dia inteiro, não é isso, não isso é um sim algumas alguns assuntos que aparece, nós vamos 
buscar a verdade disso e vamos lutar, debater com o Governo,  debater com os vereadores para que isso não aconteça. Vereadora Manu pede um 
espaço: “ Eu tinha comentado na última semana da importância de talvez nós nos reunirmos o grupo inteiro dos vereadores com a Secretaria de 
Educação, porque são várias questões né que nos geram dúvidas e se tu puderes marcar.” Vereador Daniel: Conversei com o Dourado meu nosso 
procuradora junto com a procuradora da Casa Sônia Molon, e a ideia era hoje já fazer na reunião aqui após o término articularmos uma reunião 
para que nós na reunião, para que vocês na reunião da CCJ possam já estar definido, vou marcar horário com os colegas sim, então vou levar as 
preocupações de todos e que são preocupações minhas, e eu acho que o vereador faz uma coisa muito boa aqui, Vereador as vezes a gente tem 
um embate mais duro, mas Vereador tá sempre com as promessas de campanha e fazendo cobrança, isso é importante, é nós temos sempre 
olhar, eu acho que nós como o governo tem um sempre olhar para as nossas promessas de campanha, e lutar para cumprir elas, eu tenho feito 
isso aqui com o vereador, eu tenho cumprido, o que eu preguei na campanha do ano passado. Falar sobre a Gramadotur eu acho que nós temos 
que ter um cuidado para não diminuir o nosso evento, mas nós precisamos ter um cuidado nós como comunidade, a própria rede e social que as 
vezes ela é, ela é a voz do povo também, mas é um evento nosso, vamos preservar nosso evento nós vamos olhar para frente. Eu gostaria de 
fazer uma referência também, a uma ideia que surgiu nessa Casa assim como a do Bira, sobre o banco, vou buscar informações e nós podemos 
cobrar essa Lei existe é melhor né Bira, nós vamos fazer a cobrança, mas a Lei do vereador Renan Sartori, institui Conselho Comunitário que pode  

FL. Nº: 434 



 

 

RQ - 025 

Data: 19/10/2010 

Revisão: 001 

Página 7 de 9 

Ata de Sessão 

 
Plenário JULIO FLORIANO PETERSEN                                                                                                                               

                                                                  - XV Legislatura – 
 
orientar, não somos nós, nós precisamos ampliar a estrutura da Gramadotur, eu falei isso na semana passada, recebi críticas por isso, aí é mais 
emprego não, não é cargo de confiança, precisamos colocar pessoas técnicas, concursada, o escopo da Gramadotur precisa ser revisto, ele foi 
importante até determinado momento numa transição, mas acima de tudo precisamos pensar numa estrutura, e tenho certeza que é o Presidente 
da Gramadotur, os diretores, e conselheiros também tem uma opinião parecida com a minha. Mas não sabe, não podemos sabotar nosso maior 
evento, e vamos fazer com que essa Lei né, vamos cobrar do Executivo, que essa Lei ela seja aplicada, uma Lei importante é porque esse é o 
problema, as vezes as Leis são feitas com a intenção, e aí vem o trabalho depois de fazer a cobrança também. Fazer também uma referência a 
Reforma Luterana, ao Vereador Everton Michaelsen, faço em nome dos colegas, na terça-feira o Presidente Luia Barbacovi, também o autor da 
homenagem a os 500 anos da reforma, e a gente conseguiu fazer uma, não um dia muito bonito de solidariedade, também minha solidariedade e 
fugiu o nome do pastor que perdeu a esposa no outro dia, é o pastor Jairo. Fez a, teve junto conosco na sua, na Sessão Solene, e no outro dia 
perdeu sua esposa, solidariedade o pastor também e a família enfim. Também falar um pouco sobre as fiscalizações, me chamou atenção da 
organização do trabalho, eu gostaria de fazer uma sugestão que já fiz pessoalmente, o Secretário Júlio, acho que também é um consenso dos 
Vereadores,  me lembro de uma conversa com a Manu, o estoque do município tá aí né, eu acho que a administração deverá ter um espaço para 
guardar o estoque da prefeitura, me fugiu nome dado aquele espaço, almoxarifado da prefeitura, me parece desconexo com a secretaria, e acho 
que está ocupando espaço. Também é um desafio às para Secretaria da Administração, nós temos dois almoxarifados, na Educação na Obras, 
nós podíamos centralizar tudo isso. Também me encantei com o processo na né, acho que a secretaria da Agricultura tem trabalhado muito, eu 
tem trabalhado bem, e a gente conheceu um pouco mais do Márcio, e o processo é esse das flores que a gente vê aqui, a gente vê que tem uma 
pessoa lá 11 anos se não mais, a mais tempo lá trabalhando o Márcio e parece que é de 2001 que ele é concursado, um todo um trabalho junto 
com seus colegas de organização de construção de uma cidade mais bonita, e uma cidade mais florida. Também é importante ressaltar, a questão 
do Regimento Interno, fazer uma defesa do colega, eu vi, eu vi também nas redes sociais uma crítica ao colega, ou colega não ter liberar espaço 
quando se ausentou durante uma Sessão, na verdade o vereador Dr. Ubiratan não pode conceder a outro vereadores o espaço, porque o nosso 
Regimento Interno proíbe, ele precisa, ele precisaria conceder durante um mês o espaço. Então nós estamos mudando isso no Regimento Interno, 
e aproveito para pedir para comunidade que se tenha sugestão, principalmente quem nos acompanha é, nós podemos inclusive no final fazer uma 
reunião chamando a comunidade quem acompanha a Sessão, para a gente torná-la mais dinâmica e melhor para nos organizarmos melhor, mas é 
importante que se faça esse registro também, é do Vereador Dr. Ubiratan e agradecer também pelo presente. Para finalizar, gostaria de chamar 
atenção para o que vai acontecer quarta-feira aqui nessa Casa, vamos julgar as contas e gestão do prefeito Nestor, do ex  Prefeito Nestor nos 
anos de 2009 2010/2011, é um tema polêmico, é uma novidade, é essa Casa vai julgar além das contas de gestão, além da aprovação das contas 
do Prefeito, teve suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas Estado, mas, foi recebeu multa e glosas de alguns valores, e essa Casa vai fazer 
um julgamento de algo que é bem complexo, é bem polêmico, e seria importante se a comunidade pudesse também, a imprensa acompanhar a 
Sessão de quarta-feira onde com mais tempo a gente vai dialogar sobre esse assunto”. O Vereador Rafael Ronsoni solicita a Palavra e, saudando 
o Senhor Presidente, os Senhores Vereadores e demais presentes disse: “Renovo novamente meus comprimentos a todos, e digo o quanto é bom, 
e o quanto é importante, e esse é o papel do vereador, esse é o papel desta Casa, nós aqui não podemos ouvi-los, enxergar as coisas e não falar, 
não se manifestar, nós temos que trazer para cá e nós temos que fazer o debate. Aqui nós temos que debater, aqui a Casa do Povo aqui é a Casa 
da verdade, certo ou errado, doa onde tiver que doer, mas nós precisamos sim representar nossa comunidade lá fora, que tá gritando 
desesperada, tá precisando e nos cobra, e nós ganhamos pago para representá-los, a cada um deles, então toda vez que eu venho para cá trago 
sim as críticas, fala trago os debates para que os vereadores venham, e nós aqui debatemos, nós não temos de batendo um com o outro 
particularidades, nós, nós estamos debatendo uma administração pública, um cuidado com Gramado, cuidado com essa cidade que nós cuidar 
amamos, e a 62 anos de emancipação, os antepassados tem que sentir orgulho da gente. Depois de tudo que fizeram, deixaram um legado para 
nós, para nós cuidarmos, nós administrarmos, então nós temos que fazer a nossa parte, e aqui eu tento fazer a minha, posso levar a crítica não 
tem problema nenhum, estamos abertos a levar todas as críticas. Mas, eu quero dizer, até o vereador Everton colocou aqui que sim, realmente 
Vereador é a Rua Coberta ela está linda, ela está muito bonita, mas vocês viram que até mesmo a própria a situação ela admite né, o vereador 
colocou aqui é Rua Coberta tá bonita, Rua Coberta bonita e ele não conseguiu sair da Rua Coberta em Gramado ela é muito grande. Gramado, 
Borges de Medeiros, tem a São Pedro, tem a Garibaldi, tem os pórticos de entrada, tem a rótula das Bandeiras, tem os lagos, tem até a Várzea 
Grande, tem que todos os bairros, e ficou na Rua Coberta. Então eu sou um crítico, e tem as nós precisamos ser crítico aqui, quero dizer aqui que 
tive oportunidade na última semana que nós tivemos na Gramadotur fazendo um diálogo junto com o Conselho, e lá com a liderança da 
Gramadotur e fui surpreendido e muito bem, com a Iara Sartori , é uma gramadense que está lá de mangas arregaçadas, com amor aquilo que faz, 
chamei ela para um diálogo para uma conversa, provoquei uma situação e foi muito bem aceito, ela entendeu de pronto, e tentou trabalhar essa 
situação mas foi barrada, infelizmente ela tem limitações nela, ela vai até onde pode ir, mas se ela tivesse mais espaço com certeza seria diferente, 
porque, porque uma gramadense aqui está, aqui viveu, aqui construiu sua família e aqui vai ficar, amanhã ela gostaria com certeza de deixar um 
legado, amanhã isso, eu acredito nisso por isso desta forma que eu digo, muitas vezes que eu sou contra a trazer muitas pessoas de fora, 
Gramado tem pessoas com capacidade para assumir todos os setores, todos os lugares, todos os órgãos e muitas e muitas pessoas estão vindo 
de fora todos os dias. Administração está trazendo, esse eu não consigo aceitar, Gramado tem mão de obra, tem pessoas qualificadas e foi 
construído um Gramado por gramadenses essa é, esse sessenta anos, mais de sessenta anos foram construídos por gramadenses, então não 
consigo aceitar a partir do momento é trazido tanta tantas e tantas pessoas de fora. Hoje mesmo, assumiu a Secretaria de Comunicação da 
Prefeitura um rapaz de Porto Alegre, Renato Martins, daí a primeira publicação do rapaz, coloca lá que o Prefeito está na Rádio Sorriso, o Prefeito 
João Alberto Bertoluci, o cara consegue errar o nome do Prefeito Municipal de Gramado, isso não sou eu que estou dizendo está na rede social. 
Então o cara assume, um gerente de comunicação consegue, gente me apavorei ,quando eu observei, quando eu olhei aquilo eu não consigo 
acreditar por Deus, que eu me belisquei, eu achei que eu não estaria acordado, então é por isso que eu digo, gramadenses que estivesse, que 
fossem, gramadenses que estivesse aqui,  imagina então se vai acertar o nome da nossa população e o resto tudo a partir do momento que o 
nome da pessoa que lhe contratou, do Prefeito a maior autoridade do município, foi errado nesse momento. Dr. Ubiratã solicita uma parte: Dá uma 
respirada, só queria deixar registrado que a senhora Iara Sartori a mãe do nosso colega Vereador Renan Sartori uma pessoa extremamente 
competente. Vereador Rafael Ronsoni: Obrigado pela participação. Como diz o vereador, eu fico nervoso, mas nós precisamos, nós precisamos 
subir aqui, precisando debater. Também na semana passada estivermos fazendo algumas outras fiscalizações, tivemos na Secretaria de Obras, 
Secretaria da Agricultura, olha o quanto é importante né, nós que trouxemos um debate, que os Largos Culturais foi iniciado uma reforma e foi 
deixado, principalmente aqui no centro, tava horrível as telhas voando caindo, tudo pinchado, estava terrível a situação, nós trouxemos aqui 
falamos com o Secretário, e foi reformado, e tá aí em boas condições, tem que, temos que cumprimentar o Secretário pelo trabalho que fez, isso 
que nós queremos, nós não estamos pedindo por vaidade, nós estamos pedindo porque nós estamos enxergando e a comunidade nos cobra. 
Também no mesmo pedido, assim que ele concluir esse trabalho quero deixar aqui o meu pedido ao Secretário, que ele veja com bons olhos, com 
outros olhos as paradas de ônibus, nas paradas de ônibus elas estão muito sujas, precisa pegar o caminhão pipa precisar lavar, precisa pintar elas  
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também, se nós passarmos daqui para o ERS pelo Três Pinheiros, Jardim, pela Várzea, Avenida Central nós vimos que as paradas, elas estão 
muito feias. Também uma briga muito grande da vereadora Manu sempre né vereadora, a questão das paradas, que faltam nas paradas, mas nós 
precisamos dar manutenção a essas paradas que hoje estão, e hoje existem na cidade, eu acredito que o Secretário sim vai nos ouvir e vai nos 
atender, como já nos atendeu. Muito obrigado Senhor Presidente, muito obrigado a toda comunidade e uma boa semana”. O Vereador Renan 
Sartori solicita a Palavra e, saudando o Senhor Presidente, os Senhores Vereadores e demais presentes disse: “Uma boa noite a todos, quero 
cumprimentar primeiramente Presidente da Casa Luia Barbacovi e nome deles os meus colegas vereadores, cumprimentar também a imprensa 
escrita e falada, cumprimentar nosso Secretário Júlio sempre se faz presente né nessa Casa, diretora Beth, deixar registrado a diretora Beth do 
Presidente Vargas, toda a família do seu Alseno e também a estudante Eduarda Lazaron pelo trabalho feito, e pela exposição que Daniel deu a ela 
hoje no seu grande expediente, cumprimentar também todos os ouvintes da Rádio Sorriso e a comunidade se faz presente na noite de hoje. Na 
semana passada, eu acredito que foi dado um passo muito importante a fim de, afim de diminuir uma problemática que é o abastecimento de água 
em Gramado, Governador Sartori juntamente com o nosso prefeito Fedoca, eles assinaram o termo de início das obras de abastecimento de água, 
em conformidade com algumas medidas emergenciais já impostas pela Prefeitura a Corsan. Seguinte a característica deste governo, que é sempre 
buscar soluções, há muitas demandas aí que já estavam representadas a anos, vimos que muitas vezes com o diálogo e logicamente que com 
bastante pressão né, e empenho da administração, nós conseguimos realizar algumas ações que são sem dúvida nenhuma, é de suma 
importância para nossa região. A companhia, então deu ordem, de um início de uma construção de um reservatório de 3000 metros cúbicos em 
área pública, será realizada ali naquele acesso Aldeia do Papai Noel. A nova instalação que representa o investimento bem grande R$ 
3.651.000,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e um mil), mas todos eles de recursos da companhia. Será executada no período aí de quatro 
meses, e o mais importante de tudo ela dobrará a capacidade de reservação então de água da cidade que é ótimo né, e o Executivo conseguiu 
chegar a uma solução no que se diz respeito ao abastecimento de água, e sem dúvida nenhuma comunidade, nem o nosso turista merece ficar 
sem água e como vimos aí em temporadas passadas. Prefeito Fedoca juntamente com o Secretário Adjunto de governança Anderson Boeira 
viajaram a Brasília hoje, objetivando, logicamente a busca de recursos, emendas, parlamentares, compromisso da Capital Federal. Seguem até 
quinta-feira, entre a intensa agenda e que eles vão estar realizando em Brasília, eles iram visitar alguns Ministérios como Ministério da Casa Civil, 
Ministério da Saúde, Ministério da Integração Nacional, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério da Agricultura e o Ministério também do 
Turismo. Ainda esses Ministérios visa a apresentação e apoio em alguns projetos municipais, e também estão agendadas algumas visitas a alguns 
deputados e também alguns senadores. Acho muito importante esse tipo de trabalho de executivo, sair da sua zona de conforto e correr atrás de 
algumas demandas que a nossa cidade apesar de ter uma imagem de ser muito rica, ela tem algumas demandas sim represadas há muitos anos, 
e assim como alguns colegas aqui vereadores também já realizaram né essa busca de emendas e recursos, que realmente nosso município 
agradece, desejar então uma boa viagem ao nosso Prefeito, que ele consiga enfim voltar com boas notícias. Lembrando então a todos os colegas 
vereadores, comunidade e também aos empresários, que neste mês de novembro especificamente no dia 28 terça-feira, teremos um evento 
através de um Projeto de Lei criado por mim, aprovado por unanimidade pelos colegas, que é o Dia Municipal de Doar, que ele acontecerá na 
Recreio Gramadense, serão cinco ONGs e instituições que serão, estarão apresentando os seus projetos a comunidade, buscando tanto recursos 
financeiros, como os recursos e benefícios também materiais. Alguns serviços sociais serão oferecidos naquele dia naquele local, como corte de 
cabelo, também a Secretaria da Saúde participará oferecendo alguns exames básicos, também como aferição de pressão, glicose, entre outros 
exames. Nós já sabemos aqui nós vereadores, o que essas instituições são importantes para nossa cidade, e como elas beneficiam a nossa 
comunidade, e que às vezes o Executivo não consegue beneficiá-las como devido, mas é inegável que as instituições, elas são importantes para 
nossa cidade. Quando me refiro algumas instituições me refiro ao Crer, me refiro ou algumas instituições que trabalham também com a causa 
animal, com Hospital, tem a parte também dos escoteiros que fazer um trabalho bem interessante, e muitos deles já foram homenageados aí com 
algumas Moções aqui na Câmara de Vereadores. Esse é o movimento que ele tem como objetivo promover a cultura de doação, como ele é um 
Movimento Nacional, ele promove nacionalmente uma campanha integral, e Gramado hoje faz parte também desse movimento. É o movimento, é 
também uma mobilização nacional, para termos um país enfim mais generoso e mais solidário, buscando sempre beneficiar as pessoas que mais 
precisam. Gostaria também de agradecer a secretaria de Assistência Social que tem participado junto conosco dessa criação, desse 
desenvolvimento, a Suzana, Subsecretária de Indústria e Comércio, que foi uma também das idealizadoras junto comigo desse Projeto. A pessoa 
também do Luiz Henrique presidente da Recreio Gramadense, que sempre se engajam coisas positivas para nossa cidade, que abraçaram de 
certa forma esse Projeto, estão trabalhando juntamente aí para sua realização. Então conto com a participação de todos os colegas vereadores, 
comunidade, imprensa nesse grande dia, e que vai ser um dia bem interessante para nossa cidade. Falando um pouquinho então do Natal Luz, os 
pontos levantados pela vereadora Manu sobre a distribuição dos ingressos e os critérios eu concordo, eu acho que a gente tem que pensar um 
pouquinho mais sobre esse assunto, eu acho que o gramadense sim, tem que ser o maior beneficiário disso, eu acredito que o turista também 
pode ter uma parcela disso, mas eu acredito que também tem que ser reavaliado esse ponto, acho muito importante. Referente a decoração eu 
acredito que precisamos contar no ano que vem com o melhor projeto, não acredito que esse projeto que foi adquirido esse ano não foi o melhor 
projeto, os pregões eles acabam atrapalhando esses processos. Novamente falando o pregão, ele trabalha em cima do menor valor, eu acredito 
que o nosso trabalho dentro da Câmara de Vereadores é sim fazer a crítica, mas também buscar a solução, e a solução é o que a solução é a 
gente eliminar algumas licitações em forma de pregão, que isso realmente inviabiliza a compra de um bom projeto, sendo que se baixa o valor até 
chegarmos no valor que realmente não cabe a nossa cidade. Sabemos que a Gramadotur tem uma dificuldade muito grande com número de 
colaboradores, vimos que a Gramadotur tá sobrecarregada de trabalho às vezes a gente é crítico, eu já critiquei no passado antes de ocupar essa 
cadeira, critiquei sim muito a Gramadotur  mas quando tu entende a sistemática, e como eles estão trabalhando, realmente tu vê que as críticas 
são positivas, precisam, mas que a gente também precisa ver o lado deles. Já reconhecem que tem problemas lá dentro, e as administração está 
buscando isso, solucionar isso, precisamos ter mais pessoas trabalhando na Gramadotur, a gente precisa cobrar do Executivo um Projeto de Lei 
que crie mais vagas para Gramadotur para tirar funções de pessoas lá dentro que chegam ter cinco funções, então eu acho que é nesse caminho 
que a gente tem que pensar, a gente tem que desburocratizar alguns processos da Gramadotur também, que eles tão engessados para trabalhar, 
assim como essa Casa as vezes também é, então a gente precisa a todo momento está repensando essas ações, e juntamente com os 
vereadores, com a experiência de cada um, que eu acredito que a gente consiga somar, para que os nossos próximos eventos dos próximos anos 
sejam cada vez melhor. Uma boa noite muito obrigado”. O Vereador Volnei da Saúde solicita a Palavra e, saudando o Senhor Presidente, os 
Senhores Vereadores e demais presentes disse: “Meu boa noite a todos, cumprimentar o Presidente da Casa, meus colegas vereadores, 
cumprimentar administração em nome do Júlio, se faz presente mais uma vez, a imprensa escrita e falada, Família do seu Alseno Engelman que 
foi homenageada nessa noite, a Eduarda da Escola Presidente Vargas, a diretora Beth pelo belo trabalho que foi apresentado pela Feira de 
Ciências lá naquela escola. Começar a minha fala agradecendo ao Secretário de Obras, Flávio de Sousa, pela presteza que ele tem quando se 
solicita alguma questão junto aí, também gostaria de deixar registrado que mais outros secretários poderiam ter a mesma dedicação que ele tem, 
se envolve nas questões que a gente pede, e prontamente busca uma solução. Falar um pouquinho do nosso Projeto de Lei que a Comissão  
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Saúde Educação e Meio Ambiente, foi votado hoje de noite, que institui a Campanha do Janeiro Branco, o que que é essa campanha, assim que 
vem em prevenção várias questões, então dizer da importância de que cada cidadão reflita sobre sua saúde mental, sua saúde emocional, sobre 
condições emocionais, sobre qualidade de vida, sobre a qualidade emocional nas suas relações. Acho que é bem importante, que isso aí venha a 
se trabalhar em todos os setores, pessoas me procuraram para que a gente pensasse nessa situação e que pudesse botar em prática aqui no 
município. Agradecer aos colegas vereadores que aprovaram por unanimidade esse nosso Projeto. Falar também da preocupação das creches, já 
a maioria dos colegas vereadores falaram, a gente é procurado diariamente, pedindo uma solução para essas crianças que fica no Jardim 1 e 
Jardim 2, que vão ter apenas meio turno no próximo ano. Então a gente tem que pensar, buscar uma solução, para que se possa atender essa 
demanda, que seus pais possam ter tranquilidade para irem ao seu trabalho, que possa saber que seus filhos estão muito bem cuidados, e que 
possam ter essa segurança. Dizer que quando se faz alguma crítica, algum projeto do governo, não se faz com o intuito de diminuir o governo, 
muito pelo contrário, se faz com a intenção de que busque uma solução, com a intenção de orientar de poder, de poder ver o que está 
acontecendo, e o porquê, e o porquê que está acontecendo determinado situação. Falar da questão dos ingressos do Natal Luz, apenas para fazer 
um comparativo, que foram trocados por ração, que poderia ter sido utilizados de outra maneira, nós havíamos convocado a Primeira Dama para 
participar de uma reunião da Comissão Saúde Educação e Meio Ambiente, onde a gente tinha pensado em sugerir uma proposta com esses 
ingressos comunitários, infelizmente surgiu outro compromisso ela não pode participar da reunião, e onde se tinha pensado em sugerir a venda 
desses ingressos, e que esse valor arrecadado pudesse ser utilizado nesses pacientes que estão com sua cirurgia eletivas na fila de espera, onde 
há a paralisação de mais de 60 dias como já foi citado, 10 mil ingressos valor mínimo R$ 15,00 (quinze reais), que daria um valor de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil), teria dinheiro suficiente para se pagar 130 (cento e  trinta) cirurgias eletivas, que a nossa comunidade tá 
penando. Então às vezes há necessidade de se ouvir o que os vereadores têm para colocar para comunidade, para algum Secretário, para 
Primeira Dama, ou até mesmo para o nosso Prefeito. Então acho que nesse sentido, a gente pensa em poder contribuir um pouquinho e buscar 
soluções nas principais demandas que a nossa comunidade tem. Meu muito obrigado”. Senhor Presidente encerra dizendo: “Gostaria de convocar 
os colegas para Sessão Ordinária do próximo dia 13 e desejar uma boa noite a todos.” Sala de Sessões em 06 de novembro de 2017. Mª 
Aparecida Oaigen Benetti, Assessora de Cerimonial e Protocolo e Protocolo -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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