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Plenário JULIO FLORIANO PETERSEN 

- XIII Legislatura - 
 
Ata nº 16/2012 da 9ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores, realizada dia 26 de março de 2012. 

Ata nº 16/2012 da 9ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Gramado, realizada dia 26 de março de 2012, no Plenário Julio Floriano 
Petersen. Sob a Presidência do vereador Giovani Colorio, da bancada do Partido Progressista, estiveram presentes os seguintes vereadores: 
compondo a bancada do Partido Progressista, Celso da Silva, José Branchini, Ubiratã Alves de Oliveira e Jaime Schaumlöffel; compondo a 
bancada do Partido da Social Democracia Brasileira Erni Branchini; compondo a bancada do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 
Sergio Broilo e Osmar Bertoluci; compondo a bancada do Partido dos Trabalhadores, Gilnei Benetti. O senhor Presidente, saudando a 
presença dos senhores vereadores e da comunidade, e invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos desta 9ª Sessão Ordinária 
da Câmara de Vereadores de Gramado. Após, o senhor Presidente convidou a todos para ouvirem o Hino Nacional. O senhor Presidente solicita 
ao Secretário Executivo para que faça a leitura da bíblia em Mateus, Capítulo 13, Versículos 10 a 17. O senhor Presidente coloca em discussão a 
Ata nº 12/2012 da 7ª Sessão Ordinária. Não tendo vereadores a se manifestar, o senhor Presidente coloca em votação a Ata nº 12/2012, que foi 
aprovada por unanimidade. Após, o senhor Presidente solicita ao Secretário Executivo que faça a Leitura do Expediente, que consta de: 
Apresentado pela Mesa Diretora DECRETO DO LEGISLATIVO nº DL-001/2012 conforme PROCESSO-090/2012, cuja ementa é: APROVA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007; Apresentado pelo(a) Vereador(a) Giovani Foss Colorio 
INDICAÇÃO nº IND-012/2012 conforme PROCESSO-104/2012, cuja ementa é: SOLICITA CÓPIA DE CONTRATOS RELACIONADOS COM 
IMÓVEIS LOCADOS PARA A GESTÃO DO EVENTO 26º NATAL LUZ DE GRAMADO; Apresentado pelo(a) Vereador(a) Giovani Foss Colorio 
INDICAÇÃO nº IND-011/2012 conforme PROCESSO-103/2012, cuja ementa é: SOLICITA INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES A 
PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO ARTÍSTICA; Apresentado pela Mesa Diretora OFÍCIO nº OF-117/2012 conforme PROCESSO-098/2012, cuja 
ementa é: Ofício requerendo que o PLE-020/2012 seja discutido e votado na sessão do dia 23/03/2012; Recebido do Diretório Municipal PP de 
Gramado solicitando a cedência das instalações para realização da Convenção Municipal; Recebido ofício da Promotoria de Justiça solicitando 
documentos; Apresentado pelo(a) Vereador(a) Osmar Bertoluci PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº PRO-041/2012 conforme PROCESSO-089/2012, 
cuja ementa é: Solicita a canalização de côrrego na Rua Edmundo Michaelsen, no bairro Michaelsen e dá outras providências; Apresentado pelo(a) 
Vereador(a) Gilnei Benetti PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº PRO-045/2012 conforme PROCESSO-094/2012, cuja ementa é: Solicita a colocação 
de redutor de velocidade na Perimetral, no Bairro Casagrande, nas proximidades da Escola Henrique Bertoluci Sobrinho; Apresentado pelo(a) 
Vereador(a) Osmar Bertoluci PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº PRO-039/2012 conforme PROCESSO-087/2012, cuja ementa é: Solicita a 
colocação de redutor de velocidade na Rua Puerto Varas, na Curva da Farinha, próximo da Escola e dá outras providências; Apresentado pelo(a) 
Vereador(a) José Luiz Branchini PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº PRO-043/2012 conforme PROCESSO-092/2012, cuja ementa é: Solicita ao 
Executivo Municipal, que providencie o roçado e a manutenção das estradas, na Linha Furna, em virtude da FESTA DA NOSSA SENHORA DO 
CARAVAGGIO; Apresentado pelo(a) Vereador(a) José Luiz Branchini PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº PRO-042/2012 conforme PROCESSO-
091/2012, cuja ementa é: Solicita ao Executivo Municipal, que seja feito o asfaltamento em frente a Igreja SÃO PAULO, na Linha Furna e também 
em frente a Igreja NOSSA SENHORA DO CARAVAGGIO, na Linha Pedras Brancas; Apresentado pelo(a) Vereador(a) Sérgio Broilo PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIAS nº PRO-047/2012 conforme PROCESSO-096/2012, cuja ementa é: Solicita estudo de vibilidade para implantação de 
apresentação de música erudita no Centro Municipal de Cultura; Apresentado pelo(a) Vereador(a) Osmar Bertoluci PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 
nº PRO-040/2012 conforme PROCESSO-088/2012, cuja ementa é: Solicita finalização do asfalto na Rua Ema Ferreira Bastos, no bairro Av. 
Central e dá outras providências; Apresentado pelo(a) Vereador(a) Sérgio Broilo PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº PRO-048/2012 conforme 
PROCESSO-097/2012, cuja ementa é: Solicita limpeza de estrada na Linha Campestre do Tigre; Apresentado pelo(a) Vereador(a) Jaime 
Schaumlöffel Celso da Silva PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº PRO-038/2012 conforme PROCESSO-086/2012, cuja ementa é: Solicita manutenção 
e melhoria de iluminação pública na rua Farrapos no bairro Piratini; Apresentado pelo(a) Vereador(a) Gilnei Benetti PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 
nº PRO-046/2012 conforme PROCESSO-095/2012, cuja ementa é: Solicita roçada em terreno localizado na esquina da Rua Porto Alegre com a 
Rua São Paulo, no Bairro Dutra; Recebido do Executivo PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO nº PLE-023/2012 conforme PROCESSO-101/2012, 
cuja ementa é: Autoriza a concessão de subvenção social para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE para o exercício de 2012 
e dá outras providências; Recebido do Executivo PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO nº PLE-020/2012 conforme PROCESSO-098/2012, cuja 
ementa é: Autoriza o Vice-Prefeito Municipal de Gramado a ausentar-se do País; Recebido do Executivo PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO nº 
PLE-021/2012 conforme PROCESSO-099/2012, cuja ementa é: Inclui o parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal 2.938, de 17 de agosto de 
2011; Recebido do Executivo PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO nº PLE-022/2012 conforme PROCESSO-100/2012, cuja ementa é: Inclui o 
parágrafo único ao artigo 2º da Lei Municipal 2.947, de 05 de outubro de 2011; Recebido do Executivo PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO nº PLE-
024/2012 conforme PROCESSO-102/2012, cuja ementa é: O Município de Gramado fica autorizado a contribuir financeiramente com empresas 
participantes do PRODESI e dá outras providências. Passamos para o Grande Expediente. O senhor Presidente coloca o espaço à disposição do 
primeiro orador inscrito, vereador Osmar Bertoluci, que fez uso da palavra e, saudando o senhor Presidente, senhores vereadores e demais 
presentes, disse: “o meu assunto inicial hoje é o córrego que tem na rua Edmundo Michaelsen, no bairro Michaelsen. Nesse córrego o esgoto corre 
a céu aberto. Esse esgoto é oriundo da parte das populares, a secretaria de agricultura e de outros moradores que moram ali por perto até da 
secretaria de obras, do Caic até tenho impressão que tem alguma coisa que desse por ali. Então o volume de esgoto que desce ali é muito grande. 
E no verão, quando a água fica pouca, e o calor, ali fica um cheiro insuportável para os moradores que ali moram. Então, a gente conversando com 
os moradores lá, eles nos relataram que nos dias quentes de verão eles tem que ficar com as janelas e portas da casa fechadas, porque eles não 
guentam o cheiro. E quando chove muito, o córrego ele não tem muita profundidade, a água corre por cima e os moradores que moram para o lado 
de baixo, eles tiveram que fazer uma proteção para aquela água não entrar na garagem e não entrar no porão. Então, eles tiveram que se proteger 
porque se não a água, a lamaceria toda ia parar na garagem deles ou no porão. Há poucos dias também eu fiz um pedido de providências que é ali 
da mesma localidade, é da rua Ledoino Machado e Angelino Michaelsen. Também ali é um problema grave, um problema que onde já o vereador 
Erni já fez pedido de providencias também, eu acho que se não me engano você até se pronunciou aqui nesse espaço. Então eu acho isso 
lamentável, as pessoas que passam por essa situação de não poder, na hora do calor, deixar uma janela, deixar uma porta aberta por causa do 
mau cheiro. Eu acho que isso é uma providencia que tem que ser tomada com urgência porque, que nível de vida nós estamos dando para esses 
moradores? Eu acho que ninguém gostaria de morar e ter que enfrentar uma situação dessas. Então as pessoas nos imploraram, nos pediram, por 
favor, parta fazer alguma coisa porque eles disseram que lá não dá mais para eles morarem. Ou uma solução seja tomada, ou eles disseram que 
teriam que se mudar de lá. Uma senhora me relatou que tem uma criança recém-nascida que tem que deixar com a janela fechada. Ainda bem que 
agora o verão se foi, eu acho que vai diminuir um pouco o cheiro, então vai... Mas a situação não é nada boa. Outro assunto também é sobre a rua 
Porto Varas. Eu e o colega aí, nós recebemos uns amigos aí que estão muito preocupado com a alta velocidade dos carros, principalmente quem 
vem da 115 para a 235. Então a gente pediria ali que a prefeitura tomasse uma providência e botasse ali uns redutor de velocidade, achar um jeito  
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para acalmar, porque ali nós temos um colégio e antes que alguma criança seja atropelada, aconteça alguma coisa, é bem melhor a gente tomar 
uma providência. Então eu pediria que desse uma olhada com carinho ali porque é as nossas crianças que vão para a escola, enfim, é uma 
preocupação dos moradores de lá. Era isso, obrigado”. O senhor Presidente coloca o espaço à disposição do segundo orador inscrito, vereador 
Sergio Broilo, que fez uso da palavra e, saudando o senhor Presidente, senhores vereadores e demais presentes, disse: “em primeiro lugar eu 
gostaria de lembrar que no dia 22 de março foi o dia mundial da água. E nós temos que pensarmos muito sobre a água, porque é o líquido 
precioso, não só agora, sempre foi, mas doravante mais precioso ainda, porque nós homens criamos o problema para de pois resolve-lo. Estamos 
contaminando todo e qualquer riacho e qualquer fonte e dela para depois matar a nossa sede. E nós aqui em Gramado casualmente temos um 
riacho que ainda preserva e ainda dá pra se beber água e se tomar banho nesse riacho, que é o riacho da Tapera. Tem que dar os parabéns para 
a comunidade da Tapera, na pessoa do Paulinho Moschen, que tanto lutou, tanto brigou para aquilo lá se preservar, em função disso o Aspen 
Mountain fez várias ações para que não poluísse. Agora temos em vista, parece que foi liberado o loteamento do Carazal. Espero eu que seja 
respeitado o feito rigorosamente para que não seja poluído esse riacho. Então essa importância, não adianta nós falarmos aqui que somos a favor 
do meio-ambiente e depois vamos lá e fizemos ações contra o meio-ambiente. Então tem que ser um pouco coerente e fazer com que as coisas 
funcionem. Dia 24 agora, que passou, o nosso partido PMDB completou 46 anos de luta, que não foi fácil lá quando começou, que era um bi-
partidarismo,e que levou sempre a primeira paulada. Aí temos também a abertura da Chocofest, onde participei e esteve presente, uma abertura 
muito bem feita, com foco na pessoa principal, que é a criança., e depois seguiu de novo na criança porque ai homenagearam as pessoas mais 
idosas, então ficou tudo em casa, e a Chocofest direcionou para o público e também para todos. E também sábado esteve presente no desfile, um 
desfile muito bom onde também participou e o desfile foi um desfile infantil onde que ele levou a páscoa, a criança. Então, dizer assim, onde que foi 
direcionado e fazendo com que aquilo é a festa onde as crianças tem que participar e devem participar. E temos também hoje, casualmente em 
função do nosso trabalho, não podemos participar dos 30 anos do Kurotel, onde que é uma empresa que muito fez bem e continua fazendo bem 
para Gramado, levando o nome de Gramado aos quatro cantos do mundo pelo seu trabalho, pela sua eficiência e pela sua maneira como faz, tudo 
que faz, faz com profissionalismo e sempre bem-feito, e nós da bancada do PMDB nos sentimos orgulhosos de receber o convite, e sentimos não 
poder participar dessa festa, mas damos aqui nossos parabéns em público, e que continue tendo sucesso e também preservando o norte deles, 
que é sempre o melhor pra a saúde e também o melhor serviço prestado naquilo que fazem. Eu fui procurado, e casualmente era pra ser o nosso 
colega. O nosso colega entregou... O titular voltou, o Erni, o Celso Fioreze, daí me chamaram a mim. Clientes de Gramado, visitantes de Gramado, 
consumidores de Gramado que se acham importunados e pedem providências sobre a panfletagem. Isso aqui nessa Casa nós já falamos, já 
pedimos, é um pouco difícil, eu expliquei isso para esse empresário, que a questão que uns pagam, outros não pagam, é feito indevidamente. Quer 
dizer, o profissionalismo foi deixado de lado. E recebi uma carta de uma senhora que se dirige a nós, homens públicos, vereadores e Poder 
Executivo, que tenhamos a coragem de fazer com que proibimos, fazer com que aquele que faz a panfletagem, não pode, que convida o seu 
cliente na frente do seu estabelecimento, mas não ir na praça, na Rua Coberta. Então, que tenha uma maneira legal. Aí eu disse pra ele, quem 
pagar uma taxa pode ir lá, só quem não paga daí é prejudicado. Bom, aí depende de cada empresário como vê a coisa. É claro que a maioria não 
paga, ela interfere no passeio do visitante, do turista, e nós temos que cuidar isso. Porque eu sempre venho dizendo, e eu pouco viajo, mas nós 
temos que cuidar da nossa qualidade do serviço prestado para o turista. Porque o turista pode pagar talvez um pouco caro, mas se ele é bem 
atendido, ele não reclama. Então, ao mesmo tempo vem as duas coisas boas, quer dizer, a pessoas, nós oferecemos o serviço de qualidade, 
cobramos um diferencial a mais, mas valeu a pena. Então, isso nós temos que levar em conta e temos que cuidar muito isso. Então eu disse que 
faria isso e fez, e depois vou entregar pessoalmente, o meu assessor vai entregar para vocês, e temos que cuidar. Eu sei que não é fácil, mas 
deixo mais uma vez a lembrança para que nós solucionamos isso. Eu não poderia deixar de falar que essa Casa aqui procurou, e na pessoa do 
colega Jaime, quando assumiu a presidência, na qualificação e independência desta Casa. E eu foi parceiro dele, onde nós temos que priozirar o 
nosso Poder, mas um poder que eu digo é de vocês eleitores, a Casa Legislativa, não é minha, não é de nós vereadores, é de vocês. Aí, na 
pessoa do Jaime, na época como presidente, ele institui o ISO 9001. Foi em setembro de 2010. Acredito eu que foi uma to correto, e a qualificação 
tem que também existir aqui dentro da nossa Casa. Aí teve ações, e a questão andou, nós tivemos curso, se adaptamos, é difícil, não é fácil, aí 
exige certa qualificação dos nossos assessores, exige também a participação de nós vereadores para que nós completamos as horas e o saber 
que é necessário, porque não adianta nós aprendermos e não agirmos, não executamos aquilo que o ISO 9000 nos pede, aonde também houve 
falha de vereadores que não participaram, acham que isso não é necessário, e eu acho que é necessário. E também tivemos problemas, e que aí 
a Casa errou, já não mais no senhor Jaime, e sim no senhor Colorio, e que ele me desculpe, mas é a realidade, por uma questão até...”. O senhor 
Presidente comunica que estão inscritos para o Grade Expediente da próxima sessão ordinária os vereadores Ubiratã Alves de Oliveira e Erni 
Branchini. Passamos para a Ordem do Dia. O senhor Presidente coloca em discussão o Decreto do Legislativo nº 1/2012 de autoria da Mesa 
Diretora: "APROVA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2007". Não tendo vereadores a se 
manifestar, o senhor Presidente coloca em votação o Decreto do Legislativo nº 1/2012, que foi aprovado por maioria, com seis votos favoráveis e 
dois votos contrários. Votaram contra os vereadores Gilnei Benetti e Sergio Broilo. O senhor Presidente coloca em discussão o Projeto de Lei nº 
20/2012 do Poder Executivo: "Autoriza o Vice-Prefeito Municipal de Gramado a ausentar-se do país". Não tendo vereadores a se manifestar, o 
senhor Presidente coloca em votação o Projeto de Lei nº 20/2012 Não tendo vereadores a se manifestar, o senhor Presidente coloca em votação a 
Indicação nº 11/2012, que foi aprovada por unanimidade. O senhor Presidente coloca em discussão a Indicação nº 12/2012 do vereador Giovani 
Colorio: "Solicita cópias de contratos relacionados com imóveis locados para a gestão do evento 26º Natal Luz de Gramado". Não tendo 
vereadores a se manifestar, o senhor Presidente coloca em votação a Indicação nº 12/2012, que foi aprovada por unanimidade. Após findada a 
Ordem do Dia, o senhor Presidente abriu espaço especial para o comparecimento espontâneo do senhor Prefeito Municipal, conforme preconiza a 
lei orgânica do município, que apresentou, juntamente com o secretário de governança Vonei Benetti, as obras que estão em andamento no 
município e as obras que terão início neste ano de 2012. É de extrema importância salientar que esta parte da sessão não encontra-se transcrita 
na integra nesta Ata devido a problemas com a gravação. O computador que fazia a transmissão e gravação da sessão teve problemas de super-
aquecimento e desligou automaticamente. Logo em seguida foi substituído por um notebook desta Casa, porém, o arquivo ficou corrompido, fica 
impossibilitada a transcrição fiel dos acontecimentos do espaço da Ordem do Dia. Passamos para as Explicações Pessoais. O vereador Jaime 
Schaumlöffel solicita a palavra e, saudando o senhor Presidente, senhores vereadores e demais presentes disse: “Gostaria de nesse momento 
apresentar os principais trabalhos e ações, que com o apoio desses vereadores que ai estão realizei durante os últimos três anos e três meses em 
que trabalhei nessa Casa. Procurei no limite da minha capacidade realizar um trabalho digno, honrado, e reto. Sem que tivesse nenhum tipo de 
correção a fazer nesse momento. Encaminhei projetos de Lei num total de 14, emenda a Lei Orgânica 01, Ofícios 206, projetos de Resolução 17,  
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Portarias 27, Indicações 05, Emendas a projetos de Lei 43, participei e presidi a Comissão de Pareceres, então foram 289 pareceres, moções 14, 
requerimentos 05, pedidos de informação 02, pedidos de providência 45. Esse é um pequeno resumo do trabalho legislativo. De outra parte, 
quando cheguei aqui, e tenho a honra de dizer que eleito pela totalidade dos vereadores dessa Casa, tive aprovação unânime dos senhores 
vereadores, e assumi alguns compromissos com esses vereadores, particularmente com o vereador Sérgio Broilo, e com os demais vereadores da 
Casa, companheiros de partido e vereadores das outras bancadas, também que me apoiaram. A primeira delas, a reforma administrativa. 
Procuramos fazer com que os nossos funcionários tivessem o regimento através de uma Lei só, que se juntasse o emaranhado de Leis e 
Resoluções, e determinações de Mesa, e que se tivesse efetivamente afixação em uma Lei só. A reforma física, procuramos, na luta que travamos 
dar a Gramado uma Câmara de Vereadores ao nível de Gramado. E não um apêndice que era em parte da Cultura, e outra parte da Câmara. 
Nada contra nenhuma atividade da cultura, ao contrário, totalmente favorável a tudo que se faz pela cultura, que ainda é pouco. Poderemos fazer 
cada vez mais. No entretanto a Casa do Povo, precisava estar no seu prédio, no seu próprio, e nesse sentido os vereadores todos que aqui estão 
nos apoiaram de uma forma decisiva, e conseguimos chegar a essa Casa. Inicialmente o prefeito nos doou o terreno aqui ao lado, e que em 
função das despesas que dariam ao erário público, porque a Câmara não deixa de ser erário público, que nós gastaríamos para construir o prédio 
algo em torno de R$ 5 milhões, o prefeito entendeu, atendendo uma solicitação nossa que devíamos ficar com esse prédio. E toda essa reforma 
que fizemos custou em torno de R$ 500 mil. 10% do que custaria um novo prédio. E que serve também as coisas da Câmara de Gramado, e da 
população de Gramado. Criamos um site novo. www.camaragramado.rs.gov.br. Esse novo site passou a ter interesse da comunidade. Nós tivemos 
no primeiro mês próximo a 20 mil acessos, quando não tínhamos 100 acessos anteriormente, porque nesse site as notícias do Legislativo estavam 
estampadas, agenda da Câmara, as licitações que tivemos que fazer, a prestação de contas, uma página para cada vereador igualitariamente, e 
mais do que isso o portal da transparência. Procurei dar a Câmara de Gramado aquela seriedade que ela merece, que ela tem, pelos grandes 
vereadores que aqui dentro trabalham. Pelos homens corretos, dignos, honestos que aqui dentro estão, a serviço do povo de Gramado, não se 
servindo, mas servindo a comunidade. De outra parte, procurei liderar essa Casa para que nós tivéssemos a qualificação ISO 9001, que significa o 
maior registro, a maior certificação internacional, que se possa dar a uma entidade, a uma empresa, ou a um órgão público. E por quê? Porque 
ISO 9001, porque perseveramos tanto nisso? As dificuldades que se tem muitas vezes, com as diferenças políticas que nós temos aqui dentro, 
mas de novo eu tive o apoio dos companheiros todos, indistintamente de partidos que souberam colocar Gramado acima das nossas questões 
políticas e assim nós somos a segunda cidade do país a ter ISO 9001, em uma Câmara de Vereadores. Há um ano antes do nosso a cidade de 
Joinvile teve o dela e nós somos a segunda. Outros eventos, procuramos fazer com que a Câmara não se ocupasse apenas das questões 
Legislativas, que são muito importantes, mas que se ocupasse também com os graves problemas da comunidade. E assim fizemos aqui, um curso 
de capacitação contra as drogas, onde trouxemos o DENARC, Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico, e nele nós tivemos a 
oportunidade de incluir todas as crianças com idade acima de 12 anos, professores, e toda a comunidade que quis participar. De outra parte 
fizemos várias outras reuniões, outros debates, particularmente a Audiência Pública sobre Segurança e Drogadição, a questão do Meio Ambiente, 
da Educação Ambiental, e a questão dos presídios que é onde a comunidade votou maciçamente pela construção de um presídio. E por último eu 
gostaria de dizer que a criação da Semana Legislativa foi para dar ênfase aqueles que construíram essa Casa, aqueles vereadores que como nós, 
naquela fotografia que está estampada nessa parede, com muito orgulho para nós gramadenses, começaram a nossa história, e de uma maneira 
tal de que o vereador emérito sempre fosse aquele que prestou os maiores serviços, por idade, de uma forma do mais velho, em vida, até os mais 
novos, ou recentes, além de criar o Título do Desportista de Gramado, do Trabalhador Modelo, do Empresário Destaque, e também de ter criado a 
honraria que nós tínhamos apenas para o cidadão que vem de fora, que é o Cidadão Gramadense, criamos o Cidadão Emérito de Gramado, para 
aquele que nasceu em Gramado, que também pudesse ser homenageado. E ao me encaminhar para o final do meu pronunciamento eu quero 
agradecer de uma forma muito carinhosa aos funcionários da Casa, de todos os partidos, enfim a todos que fazem essa Casa funcionar de uma 
forma muito correta e muito positiva, e aos nossos Vereadores com quem aprendi muito no decorrer desse tempo de três anos. Um agradecimento 
muito especial ao presidente Giovani, esse jovem brilhante, lutador presidente, obrigado Giovani. Ao Branchini, um grande vereador de cinco 
legislaturas, um exemplo, um homem de luta que nunca mediu esforços na sua batalha e na sua luta por Gramado. Ao Celsinho esse grande 
amigo que tem se demonstrado um parlamentar, ao Bira que já saiu, ao Erni um amigo que tenho e que agora presidi o PSDB, ao Sérgio amigo de 
infância, grande parceiro, amigo, um homem que antes de colocar a sua condição de opositor coloca Gramado acima disso, e isso o torna um 
vereador diferenciado, não menos diferenciado do que o Osmar, com quem pude travar conhecimento maior aqui dentro. Éramos conhecidos e 
agora somos amigos, um vereador correto digno, ao Gilnei com quem travei as maiores batalhas aqui dentro, mas sempre procurando a discussão 
no terreno da ideologia, no terreno das diferenças que temos sobre essa ou aquela obra, nunca no terreno pessoal. Agradeço também ao Gilnei 
pelo grande trabalho que faz aqui. E ao finalizar deixo essa Casa certo do trabalho honrado que aqui fiz, certo que saiu daqui com o meu dever 
cumprido. O que mais me deixa tranquilo, é que por aqui passaram os maiores políticos de Gramado, com raras exceções e que continuam 
passando, e aqui estão eles. Deixo a Câmara com a tranquilidade que essa Casa que é a Voz e a Casa dos Gramadenses, fica em excelentes 
mãos, nas mãos desses colegas extraordinários. E que Deus continue nos iluminando, e que todos nós continuemos servindo de uma forma 
comprometida a nossa querida Gramado”. O vereador José Branchini solicita a palavra e, saudando o senhor Presidente, senhores vereadores e 
demais presentes, disse: “Nesse final de semana nós tivemos a honra de mais um vez ver um grande desfile, o Desfile da Chocofest, que é um 
desfile diferenciado, muito diferenciado, porque pegou um público jovem, infantil, realmente dando oportunidade para mostrar o que Gramado tem 
possibilidade de fazer, e criando assim profissionais para o futuro, e outros eventos, tipo o Natal Luz. Quero dizer que é um grande evento, um 
grande desfile, e para quem passou pelo Centro da cidade, viu o movimento já no primeiro final de semana, imagine no encerramento da 
Chocofest, quero parabenizar a Marta, a empresa Marta e Silvia Zorzanello, a família envolvida nesse evento”, disse. Zé também utilizou o espaço 
para se despedir. “Na mesma linha do Jaime, eu primeiro quero fazer o agradecimento, sempre ao nosso chefe maior o Nestor, porque eu 
costumo, nas minhas passagens por Secretaria, por Câmara de Vereadores, aonde eu passo, eu sempre tenho bastante personalidade para 
discutir os assuntos e para dizer quando está certo ou errado. Muitas vezes saiu muito prejudicado por esse sentido, mas não sou taipeiro, e não 
fico atrás do muro. Então eu tenho realmente uma postura diferenciada, e muitas vezes essa postura diferenciada custa muito caro. Mas quero 
dizer que essa é minha personalidade, sou assim, e não vou mudar, e não mudarei nunca. E quero agradecer aos Secretários municipais que 
sempre atenderam os meus pedidos com muita rapidez e atenção. Eu tinha mais ligação com o Rafael, e a Secretaria de Agricultura, através de 
vários secretários, e por último o Erni, e realmente os pedidos foram bastante pedidos e eles atendidos. Também quero dizer que os funcionários 
da Casa, aqui da Câmara de Vereadores, é muito interessante. Tem um grupo de pessoas que estão realmente com o trabalho fortíssimo, um 
trabalho realmente esclarecedor, e fico até emocionado as vezes, eles serem muito criticados, talvez por serem cargos de confiança, mais assim  
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esclarecedores para todos os partidos e todas as bancadas. Não deixando duvidas, falando bastante com todos, e deixando de lado, a maioria das 
vezes a parte política, porque fazem a parte técnica. Mas dizer que dos nossos vereadores, e da minha passagem por aqui, dos meus colegas 
vereadores o Giovani, Jaime, o Celsinho, o Bira, o Erni, o Fioreze que a pouco saiu daqui, o Gilnei, o Sérgio Broilo, o Osmar, o Mirinho, o Ari, enfim 
vários que passaram por aqui, e sempre tivemos realmente um discurso forte, mas nunca por um lado pessoal. Sempre do lado do projeto, da 
política, e nunca pessoal. Quero agradecer a oportunidade, e aprendi bastante aqui com os vereadores, com vocês, e dizer que a minha passagem 
por aqui, talvez seja, hoje ou até em breve, porque como disse o Roque a última vez que usou esse Grande Expediente, ele disse que não ia dizer 
um adeus, um tchau, mas que talvez em 20 anos de vida pública, acho que dei minha contribuição, e ninguém consegue satisfazer a todos, e eu 
acredito que ninguém vai conseguir satisfazer a todos. Como tem situação, tem oposição, como tem quem gosta, tem quem não gosta, mas 
acredito que quem passou por aqui, os secretários, os prefeitos, todos conseguiram e tentaram fazer o melhor possível, porque ninguém trabalha 
na função pública denegrindo ou fazendo algo que prejudique a Prefeitura, o seu trabalho ou o do colega. Eu quero dizer que realmente aprendi 
bastante com os nossos funcionários, muitas vezes a gente tinha vontade de dizer muitas coisas, mas falando com um, com outro, principalmente 
com a Paulinha, ela é uma pessoa que realmente coloca essas coisas em seus devidos lugares, e sempre pedindo calma. Eu quero dizer que 
estou muito contente pela minha passagem aqui. Quero também dizer dos meus pedidos eu pedi que o Prefeito Nestor conseguisse deixar um 
projeto pronto para o asfaltamento defronte as sociedades da Pedras Brancas e Furnas, e quero agradecer aquela região norte do município, 
porque foi em 20 anos de vida pública, que eu sempre fui o mais votado em todas aquelas urnas, em cinco eleições, eu fui o mais votado na Linha 
Nova, Furna, Bonita, no setor norte do município. Agradeço aquelas comunidades e as pessoas que confiaram em mim e que votaram em mim, 
após cinco legislaturas, porque é difícil cativar o eleitor tanto tempo, mas realmente com bastante obras, e vontade consegui fazer isso. E desejar a 
quem está voltando sucesso, que vem um período turbulento que é o da eleição, mas sei que vocês tem bastante sabedoria, conhecimento, para 
que as coisas não vão para o campo pessoal, que para o político é muito ruim. Que fique no campo da discussão de projetos. E dizer que eu estou 
muito contente também não exerci cargo nenhum no mandato Nestor e Luia, mas estou muito contente e feliz com essa administração. Muitas 
vezes questionei, porque eu acho que, um vereador ou membro do partido não pode abanar a cabeça e dizer amem para todos os itens que 
passam no Executivo, dentro das Secretarias, eu acho que realmente tem que dar a sua posição, dizer com o que está contente ou não, até 
porque uma critica construtiva vem bem, e talvez até melhore a postura de muitos. Eu acredito que a critica construtiva é muito boa. Dizer também 
que talvez seja a minha última explicações pessoais da minha vida política, e dizendo que agradeço aos políticos que tivemos muito tempo junto, o 
Gilnei e o Sérgio, e eu sempre digo as vezes criticamos o vereador Gilnei mas tu pode discutir aqui dentro o que tu quiser, fechou a sessão o 
vereador Gilnei é o mesmo vereador Gilnei. Conversa, fala, não leva para o lado pessoal. Agradeço todos os debates, o Broilo da mesma forma. 
Realmente os nossos marcos dentro da política, acredito Sérgio que com essa conduta que nós tivemos, passando por secretarias diversas, nós 
não deixamos o rabo para ninguém pisar em cima. Agradeço a comunidade, a imprensa. Sucesso a todos”. O vereador Celso da Silva solicita a 
palavra e, saudando o senhor Presidente, senhores vereadores e demais presentes disse: “Quero dizer que por esses oito meses que estive aqui 
na Câmara, foi uma grande experiência, porque aqui nós vemos homens, homens honestos, trabalhadores, e o respeito um com o outro. Tu falaste 
muito bem Branchini, pois o que falamos aqui, morre aqui, isso é bonito de a gente ver. Pessoas capacidades de respeito. Homens de caráter e 
pessoas que levam a sério o que fazem. Então a gente não sai triste, a gente faz feliz por ter tido o respeito, por eu estar chegando, por eu ser 
inexperiente, mas todos aqui me respeitaram e me trataram como gente. Então quero agradecer a vocês. A todos os funcionários da Casa, a 
imprensa, quero deixar o meu muito obrigado pelo respeito e tratamento que tive aqui. Obrigado”. O vereador Erni Branchini solicita a palavra e, 
saudando o senhor Presidente, senhores vereadores e demais presentes disse: “Após nove meses estou  de volta a  essa casa, eu voltei semana 
passada  para os trabalhos, a sessão foi Descentralizada, então é a primeira sessão  aqui na nossa  Câmara de Vereadores. Primeiro gostaria de 
dizer que nessa linha aí, de tom de despedida dos vereadores que estão saindo, com a volta dos titulares, quero dizer que para mim também 
Jaime, Zé e Celsinho , o Celsinho a gente não trabalhou muito tempo juntos, mas a gente teve a oportunidade algumas vezes de trocar ideias, 
trocar conhecimento. Quero dizer que para mim foi uma satisfação, uma prazer imenso em trabalhar com vocês até pelo, eu marinheiro de primeira 
viagem cheguei aí e sempre tive o respaldo, o apoio de vocês, então a gente fica muito feliz e com certeza a gente vai levar o conhecimento, com 
certeza a gente adquiriu alguma coisa devido a grande experiência que vocês têm, então da mesma forma que vocês fizerem esse agradecimento, 
eu faço os meus agradecimentos pelo tempo que a gente dividiu junto aqui nessa Casa e com certeza acredito que pelo conheço vocês, vocês 
daqui um pouco estarão de volta”, disse. Após Erni falou sobre pedido feito pelo vereador Osmar. “Dito isso eu quero associar aqui o pedido que o 
vereador Osmar fez um pedido de providências aqui, ali naquele córrego na Edmundo Mickaelsem, até estou com um cópia aqui do pedido Osmar, 
do dia 12 de agosto de 2010 que eu tinha entrado no mesmo, inclusive eu fui lá com o secretário Rafael, ali no Bairro do Mato Queimado, na 
descida próximo ao Avi, aquele córrego ali que desce, passa muito esgoto ali, então os moradores fazem um bom tempo que eles vem me 
pedindo, agora procuraram o vereador Osmar, outros já foram procurados, em virtude do que tem naquele local, é um problema muito sério,  eu 
morei ali por quinze anos, um pouquinho mais longe, um pouquinho mais para baixo, mas conheço bem aquele problema, eu acredito assim, que 
realmente procede o pedido, assim o Rafael agora tu está saindo, mas eu acho que a gente não trabalha em conjunto, aí com a administração, a 
gente tem que dá uma atenção especial a aquilo lá, é córrego ali, eu não sei  o tipo de trabalho que dá para se fazer, eles pedem  a canalização do 
mesmo e eu não sei se isso é possível ou não devido ao grande volume de água que quando chove bastante ali a água é bastante grande, mas 
seria talvez ideal para diminuir o mal cheiro que ali passa diariamente, no verão ali é quase que insuportável de parar ali, então eu acho que a 
gente tem que dar uma atenção especial, Rafael eu te peço ajuda, eu acho que a gente pode ter esse pleito junto e quem com isso vai ser 
ganhando é a comunidade, eu até estou com uma certa dificuldade em voltar lá, porque eles cobram muito, não que eu prometi que ia resolver, 
mas eu comprometi a buscar uma solução, então eu to sendo até alvo de criticas fortes ali do bairro que eu residi por 15 anos, então eu acho 
interessante, que a gente se realize o conjunto de esforços para que a gente resolva esse problema”, disse. Erni ainda falou da viagem dos 
vereadores. “Também de outra parte aqui, gostaria de dizer que eu acho que amanhã, hoje de madrugada vai sair uma comitiva dos Vereadores 
aqui, não sei se todos, mas alguns irão ao Chile, o vice-prefeito Luia tá indo, não podendo ir , o prefeito Nestor, o Luia vai representar e irão 
também empresários representando entidades. Eu queria dizer que essa viagem é muito importante sim, saída dessas lideranças políticas, 
empresários para o Chile, para estreitar esses laços que Gramado tem com essa cidade, coirmã que é Puerto Varas? Porque aqui esta meu 
colega, meu parceiro, seu Sergio Arancibi, chileno, hoje tem dupla cidadania, ele reside há 30 anos em Gramado e a um tempo atrás ele me 
procurou, eu estava trabalhando na secretaria, manifestando a preocupação em relação a isso, porque as autoridades da cidade estariam 
preocupadas, eu diria um pouco insatisfeitas com o nosso tratamento, não sei se essa seria a palavra correta, com a cidade,  ai  eu procurei o 
vereador Celso Fioreze, que eu acho que ele até entrou com um pedido aqui nessa Casa, onde que se fizesse alguma troca, alguma coisa para  
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dizer que a gente trabalhando em prol dessa irmandade e eu acho que em cima disso, eu não sei se já existe a rua Puerto Varas. Acho 
extremamente importante essa viagem em virtude disso, se a gente estreite com a cidade, porque segundo o seu Sérgio a Avenida principal da 
cidade, chama- se Gramado, eu não sabia, então eu acho positivo, essa viagem dessa comitiva, dessas lideranças nossas tanto empresariais, 
quanto políticas”, disse. Erni ainda falou do aterro sanitário. “Por último eu queria aqui rapidamente fazer um registro aqui da grande melhoria que 
foi feito no aterro sanitário, nosso lixão, foram feitas, uma série de trabalhos ali que melhorou muito, o secretário Marcio Coracini, que ocupada a 
pasta há seis meses deverá estar deixando a secretaria agora, para concorrer a vereador, demonstrou uma grande vontade, referente aquele 
trabalho, parceria com o Rafael, Secretaria de Obras, nós da Agricultura enquanto estive lá, a gente apoiou levando, o material, hoje foi feito uma 
bela recuperação, então para quem conheceu aquilo lá a dois meses atrás hoje se lá visitar nem reconhece mais porque ficou muito bom, tem 
algumas coisas aqui que eu anotei que o Marcio me passou, foram 5000 metros de asfalto, olha só toda aquela área ali hoje possui asfalto, um 
galpão de armazenamento de pneus que está sendo executado lá, um galpão que não vai mais ficar os pneus dispostos, o fim do armazenamento 
de resíduos orgânicos, vai acabar com aquele mal cheiro, aquele problema que a gente tem com os condomínios próximos, existe uma reclamação 
meio indireta, então são problemas que num curto  espaço de tempo a gente não vai mais ter, então acho que é assim um trabalho franco, objetivo 
e a gente fica feliz que isso quem ganha é a comunidade com essas melhorias, então quero parabenizar o Secretario Marcio Coracini, pelo 
trabalho desenvolvido frente a pasta e também o Secretario Rafael pelo empenho na recuperação, porque sem  essas parcerias essa obra não 
seria executada então eu deixo aqui meu agradecimento, um boa noite a todos. Obrigado”. O vereador Sergio Broilo solicita a palavra e, 
saudando o senhor Presidente, senhores vereadores e demais presentes disse: “Que bom que nós temos aqui ainda o nosso Secretario Rafael 
porque estive presente no Vale dos Pinheiros onde até duvidei, por lá britaram uma rua só e, as outras não, aí fui lá e realmente isso existe e 
constatei, eu gostaria que o Rafael tivesse o privilégio a um só, ou dois, três moradores e a todos, porque lá necessita no momento a rosada, 
patrulhamento e britagem. Também tenho que agradecer aqui que foi pedido, uma parada de ônibus e lá tá feito, um abrigo de ônibus e não uma 
parada, então isso tem que ser feito e a família Potras que eu conheço a vozinha, isso o Rafael deve saber onde eu to  falando e tem vários 
moradores na estrada principal e o acesso que dá até eles, eu até recomendei, eu e o senhor Osmar estivemos lá, passar patrola não, enfim só 
uma roçada, aproveitar a roçadeira da Secretaria da Agricultura, eu sugiro isso ao novo Secretario o Remi, que roçasse lá a entrada da família. 
Tem quatro moradias, duas estão a venda, como isso não vai ser roçado isso eu sei que não é de obrigação da Prefeitura, mas eles pedem, 
porque seguido eles tem que buscar a vozinha e a vozinha não enxerga, então essas questões para ter um acesso mais fácil, em cima disso eu 
fico muito feliz,  pena que não está aqui o João Carlos Adam que eu falei com ele antes da sessão, e ouvi isso do Secretário Daniel que a 
Secretaria da Educação vai priorizar escolas no interior onde tem um número suficiente para que os alunos que lá residam vão na sua escola, na 
sua localidade, de ensino fundamental, eu disse para o João a pouco que é um trabalho que eu diria assim, que talvez não é um trabalho que 
pessoas vão entender, mas para o amanha é a melhor coisa que vai existir porque o aluno além de saber, ele vai continuar tendo o gosto de onde 
ele mora, de onde ele reside e, tendo conhecimento e sabedoria. Eu também gostaria de falar aqui que falei com seu Holff, nosso maior nascido 
espectador e estive no Centro de Cultura Arnold Michaelsem  falando com as responsáveis lá do Centro de Cultura e amanhã ou depois vou ver se 
consigo falar com o Secretario Daniel vamos criar um espaço de música erudita por enquanto, depois outra música clássica, isso é ideia do senhor 
Holff e ele merece porque ele tem conhecimento, eu não tenho toda essa cultura, toda essa capacidade, mas prometo senhor  Holff que vou lá 
escutar também, na clássica eu ainda dou umas pitaca, mas na erudita não é meu forte,  mas é de suma importância, ai vem o trabalho que nessa 
Casa se propôs a fazer onde e quando todos nós vereadores fomos parceiros que aconteceu a negociação da área do Parque Hotel e que ali foi 
feito e foi realizado e vai ser ampliado amanhã ou depois, criado a Secretaria de Cultura, vai ter seu teatro,  vai ter seu espaço próprio e já funciona 
muito bem, eu tenho ido lá não muito, mas vou de vez em quando,  então essa questão conseguimos com o tempo, como disse o colega Jaime, 
onde que a Casa Legislativa é aqui e a Casa de Cultura vai ser lá,  então são trabalhos onde houve a vontade política houve também a nossa 
contribuição da Casa Legislativa, que apresentou uma proposta onde que saiu bem mais em conta e todo mundo saiu satisfeito. Tenho que dizer 
boas vindas aos novos Vereadores, seu Rafael, o Gomes e o Jeferson e tenho que dizer também, não se assuste, que aqui a Câmara esta mais 
parecida com uma casa familiar do que com uma Câmara, porque em outros municípios o pau pega e aqui existe uma discussão em âmbito 
político, um pouco acaloradas, mas isso é como disseram meus colegas, ela fica restrita a política aqui dentro e nós lá fora, nós somos todos 
amigos e estamos assim que devemos, mas uma coisa é sempre bom lembrar, o principal de todos nossos vereadores que passaram e que aqui 
estão, sempre priorizam uma coisa, o partido maior, que é o partido da nossa cidade Gramado e aí se esquece as bandeiras e se pensa numa 
bandeira só,como disse o prefeito a pouco que nunca  teve tantas emendas de outros partidos e que assim conseguiu fazer mais coisas para o 
nosso município, esse trabalho do vereador talvez não é notado, mas ele é constante, aí entra o colega Celsinho, na sua maneira simplória, mas 
de coração, sempre pensou e sempre teve a melhor das intenções, ele foi muito brando com a Iria, mas isso é outra questão, que não vou entrar 
em questão aqui, mas isso faz parte da sua índole, ele tem uma visão, nós tínhamos uma visão um pouco mais, eu não diria critica, mas foi muito 
bem conduzida a CPI, Secretario Jaime, na época, então o Branchini como me dizer ele tem um temperamento explosivo, mas nós todos 
entendemos e que ele tem conhecimento mais que todos nós, que ele é o mais antigo nessa Casa, então ele podia ter amansado um pouco, mas 
não conseguiu, então deixa assim, então essa é a questão de que nós temos que entender a postura de cada um,  o Jaime dentro de sua maneira 
de liderar, de propostas e idéias dele, acredito eu, que ele sai muito satisfeito e feliz, que ele quase concluiu todas elas, e eu fico muito agradecido, 
nossa bancada sempre foi  parceira e companheira das suas ações e uma coisa que me deixou mais contente Jaime, que quando nós começamos 
a peleia com o presídio, tu era contra e agora tu é a favor, fiquei muito feliz, e quando o Jaime começa a ser favor, a coisa começa a andar, ele tem 
uma força extraterrestre, eu acho, mas então é isso me deixa bastante contente, eu só tenho pena azar, porque ele não tá mais no COREDE, 
porque assim ele buscaria recursos para fazer esse presídio,  que eu acho de suma importância, é uma coisa talvez que não parece ser assim de 
tanta necessidade, mas eu falando com o magistrado, com delegado, com juízes, promotores que não só daqui, com pessoas que convivem onde 
tem um presídio, é muito mais seguro, não deprecia nenhum pouco a cidade e nós temos sempre que ficar encima de três pilares para o turismo 
que é a segurança,a saúde e a limpeza, então isso tudo tem que tá envolvido. Ele não saiu com nenhuma câmera, porque se tivesse com uma 
câmera que ele levasse eu pegava ele, mas ele hoje foi muito fiel ao seus princípios, pedi pro prefeito resolver isso, então eu também sou 
importante Jaime, ai se vê a preocupação maior de todos nós vereadores,  que era uma preocupação só, de uma convergia para uma ideia só, que  
era cada dia que passa melhorar e fazer com que essa cidade seja melhor para viver, ela tem o seu crescimento ordenado e que nós temos uma 
responsabilidade muito grande, com novos colegas que vem, estamos esperando, sempre pensando nessa maneira e é claro que vai ter o ano 
político, aí os ânimos esquentam, a gente fica um pouco com o pavio mais curto, mas queira Deus que nós tenhamos a serenidade e a sabedoria 
de levar todo esse conhecimento e toda essa parte política, no âmbito democrático e respeitando cada um de suas opiniões. Obrigado Branchini,  
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obrigado Celsinho, obrigado Jaime pelo trabalho prestado a essa casa. Obrigado”. Não tendo mais vereadores a se manifestar, o senhor 
Presidente convocou os senhores vereadores para a próxima Sessão Ordinária em 2 de abril de 2012. Agradeceu a presença dos senhores 
vereadores e da comunidade, e deu por encerrado os trabalhos desta presente sessão. Sala de Sessões em 26 de março de 2012. Gabriel Oaigen 
Fleck, Secretário Executivo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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