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Ata nº 05/2018 da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 05 de março de 2018. 

Ata nº 05/2018 da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 05 de março de 2018, sob a Presidência da Vereadora 
Manu Caliari, da Bancada Partido Republicano Brasileiro, estiveram presentes os seguintes Vereadores: compondo a Bancada Progressista, Dr. 
Ubiratã, Luia Barbacovi, Erni Branchine, Rosi Ecker Schmitt e Volnei Desian, compondo a Bancada do Movimento Democrático Brasileiro, 
Everton Michaelsen e Renan Sartori; compondo a Bancada do Partido dos Trabalhadores, Daniel Koehler. A senhora Presidente saudando a 
presença dos senhores Vereadores, da comunidade e invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos desta 4ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Gramado. A senhora Presidente convida os presentes para acompanharem a Execução do Hino Riograndense. A Senhora 
Presidente solicita a Assessora de Cerimonial e Protocolo, Mª Aparecida Oaigen Benetti para fazer a Leitura da Bíblia, Prov.3-13. ORDEM DO DIA. 
A Senhora Presidente coloca em votação Ata nº 03/2018 da 1ª Sessão de Instalação da 1ª Sessão Legislativa de 2018. (pedido de vistas na 
Sessão anterior). Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se.  Aprovada por unanimidade. A Senhora Presidente solicita 
a Assessora de Cerimonial e Protocolo para que faça a Leitura do Expediente. GRANDE EXPEDIENTE. De acordo com Artigo 89, inciso III, cada 
vereador em ordem alfabética terá cinco minutos para falar. Com a palavra Vereador Renan Sartori: “Boa tarde noite a todos, quero cumprimentar 
primeiramente a nossa presidente Manu Caliari e nome dela também cumprimento os meus colegas vereadores, cumprimentar também toda a 
imprensa tanto escrita quanto falada, cumprimentar também Ismael  Lorenzoni que fará uso aqui da nossa Tribuna do Povo, cumprimentar também 
os ouvintes da Rádio Sorriso,  cumprimentar a dona Rosilei Maria Rissi que receberá uma homenagem hoje aqui, cumprimentar também toda a 
nossa comunidade que sempre se faz presente nas nossas Sessões. Na semana passada tivemos dentre algumas ações do governo Fedoca e 
Evandro, aqui tem que sempre como a intenção manter o diálogo e sempre se aproximar cada vez mais da nossa comunidade, entendendo 
também e detectando possíveis demandas que essa comunidade anseia, em uma apresentação realizada também pelo nosso Prefeito Municipal 
Fedoca, e posteriormente realizado um debate de perguntas e respostas, para esclarecer possíveis dúvidas dos moradores, foram realizadas 
então cinco audiências públicas, ou cinco prestações de contas em várias localidades aqui de Gramado, sendo elas a Várzea Grande, a Linha 
Marcondes, Moura e Dutra, Furna e a Piratini. Sempre é importante né o poder público estar afinado com a comunidade, está próximo da 
comunidade, entendendo quais são suas demandas de fato, para também saber o que é deliberar seus investimentos da melhor forma possível, de 
acordo como a comunidade entende. Quero também parabenizar todos os organizadores de evento, e que todos os anos podemos ter mais 
oportunidades, e a participação cada vez maior da nossa comunidade, que só assim conseguimos construir uma Gramado melhor e juntos. Na 
semana passada também, mais precisamente neste sábado, tivemos a honra e de inaugurar a nossa primeira ciclofaixa de Gramado, tivemos a 
presença de alguns colegas vereadores, presença também secretários municipais, prefeito Fedoca, deputado federal Henrique Fontana, e o mais 
importante, o de uma comunidade que há muitos anos já tinha um anseio dessa evolução podemos dizer assim, para nossa cidade, para cidade eu 
acredito que se considera como Gramado de primeiro mundo. Acreditamos que isso foi um alcance até tardio, ou para Gramado para eu também 
parabenizo o governo Fedoca e Evandro e o secretário Quevedo, por encarar essa demanda realmente de frente, e criando sem dúvida nenhuma 
ações e um planejamento estratégico para melhora da mobilidade urbana em nossa cidade, que todos nós acredito que em algum momento já 
reclamamos, aqui em Gramado, sobre momentos de grandes eventos aí, como a cidade fica cheia a gente tem essas dificuldades de locomoção. 
Parabenizar também a Tela Tomazeli que foi uma pessoa que já vem há anos aí, lutando por essa causa em Gramado né, sabemos também que é 
essa é somente a primeira etapa, e que outras etapas virão e contemplarão também outros bairros, e sabemos que até mesmo o nosso interior do 
município será contemplado. Eu acredito que cada bicicleta que a rua, cada bicicleta, eu acredito que cada bicicleta aqui na rua, representa um 
carro a menos, tornando sem dúvida nenhuma o trânsito mais seguro, e sem dúvida nenhuma também temos que pensar em toda a poluição que 
causa, e a natureza sem dúvida nenhuma também agradece. Fico muito feliz de uma das minhas bandeiras de campanha está sendo realizada né, 
e a gente também poder fazer parte disso, o poder de ajudar, do poder ter apoiado esse projeto, e essa iniciativas para que ela enfim se realizasse. 
Parabéns para Gramado por essa conquista, parabéns para todas as pessoas que se envolveram, secretários, vereadores, que também 
reivindicaram por isso ao longo do ano né ,viva bicicleta, viva o esporte, e para as pessoas que ainda não se convenceram, pesquisem sobre o que 
uma ciclovia pode mudar numa cidade, às vezes a gente tem o leve embasamento que somente uma pessoa vai andar, mas eu tenho um relatório 
de 20 (vinte) coisas importantes que uma ciclovia pode causar por uma cidade, dentro economia de gastos, dentro de mobilidade, dentre muitas 
outras coisas, até mesmo a diminuição da violência. Então fico muito feliz que isso tenha acontecido, que possamos estar aqui nessa Tribuna, 
falando ainda mais sobre novidades que o governo venha trazer para nossa comunidade. Muito obrigado e até a próxima”.Com a palavra a 
Vereadora Rosi Echer Schmitt: “Boa noite a todos, quero saudar a nossa presidente Manu Caliari, meus colegas vereadores, a imprensa, 
comunidade, autoridades aqui presentes, a dona Roselei Rissi e sua família, dona Nelcy Rissi também sua família, e a todos que estão nos 
ouvindo também pela rádio. Bom, vou iniciar então, fazendo uma homenagem que será feita, uma homenagem hoje aqui a dona Roselei Rissi né, 
uma homenagem de Moção de aplausos, então eu quero também deixar aqui em homenagem de agradecimento, de parabéns pelo seu trabalho 
Rose, posso te chamar assim porque eu já te conheço à muito tempo né, foi minha Prof, também a diretora, então é homenagem muito bem feita 
né, com certeza. Profissional também, como pessoa, com certeza é homenagem justa para senhora. E assim eu acho que toda a nossa 
comunidade, toda nossa comunidade também do bairro Várzea Grande, está aplaudindo essa homenagem, para senhora, com certeza e a sua 
família toda que tem que servir junto com a senhora né. Parabéns também para Nelcy Rissi que receberá né também, futura que o título de mulher 
cidadã. Também aproveita aqui para falar um pouquinho de um pedido de informações que estou fazendo a secretaria de turismo, que é sobre o 
aplicativo existente, nesse aplicativo foi feito acho que é um ano, dois atrás mais ou menos, não lembro agora data, mas eu estou fazendo aqui um 
pedido de informações a secretaria, que nos coloque como que está esse aplicativo, se está sendo usado, se como a secretaria está fazendo uso 
dele. Porque acho que é uma ferramenta muito importante para o nosso turismo, e acho que temos que usar todas as ferramentas que temos para 
impulsionar o nosso turismo aqui na cidade, e esse aplicativo é importantíssimo, porque ele é, ele serve como um guia turístico né, ele informa, ele 
oferece informações de, da gastronomia, hotelaria, de eventos, de atrativos turísticos, mapas, enfim, dicas de toda a nossa cidade. Então acho que 
teria que ser muito bem usado, e a gente está no período de baixo movimento né, acho que nossa cidade, acho que esse aplicativo ajudaria muito 
a impulsionar também o turismo né, oferecendo tudo que a gente tem de bom aqui na nossa cidade. Então peço informações para que o poder 
executivo nos passe, e como que está funcionando esse aplicativo que na época foi colocado como Gramado Inesquecível, se hoje tem esse 
mesmo nome ou não, mas como ele está funcionando. Também eu fiz alguns pedidos que aproveito agora o momento, para passar durante a 
semana. A gente é procurado todos os dias pela nossa comunidade, não só solicitando pedido de melhoria na sua rua, no seu bairro né, então eu 
fiz aqui um pedido na Rua Pedro Tomazelli na Vila do Sol na Várzea Grande, para que seja feita a revitalização dessa rua que ela está com 
bastante buracos. Então para que não seja um tapa buraco. Também na Rua Ângelo Tisott também na Vila do Sol, esse pedido já foi feito por 
algum colega, agora não lembro quem é o colega, mas também já foi feito por algum outro colega meu aqui. Então eu tô reiterando esse pedido, 
para que seja feito o redutor de velocidade nesta Rua Ângelo Tisott na Várzea Grande, é uma rua de grande movimentação, e é necessário já aí 
um redutor de velocidade. Também fui procurada por algumas pessoas que utilizam a parada de ônibus em frente o loteamento Celita, só tem a 
parada, não tem um abrigo, é usado pela, toda comunidade, também por muitas crianças que que vão para escola, então ali é necessária uma  
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construção de um abrigo também nessa parada de ônibus. Também, a reforma da ponte da Linha Ávila está bem precária, pessoal me procurou 
muito solicitando que eu fizesse esse pedido ao executivo. Esses são os pedidos que fiz durante a semana. também aproveito o momento aqui e 
faço também uma homenagem ao Dia das Mulheres, que vai ser agora essa semana dia 8 de março né, antes eram um dia, agora uma semana e 
durante aqui todo mês aqui na Câmara de Vereadores, faremos homenagem a mulheres né, que se destacam  , mulheres importantes na nossa 
comunidade, que merecem uma atenção, merece um reconhecimento, assim com todas as mulheres merecem né. Então deixo aqui a homenagem 
a todas, que esse não seja só um dia, uma semana, um mês, mas que seja sempre o dia da mulher, que ela seja tratada com respeito né, e com 
merecimento que merece a todos. Parabéns a todos e boa noite”. Com a palavra Vereadora Volnei da Saúde: “Meu boa noite a todos, 
cumprimentar a Presidente da Casa Manu Caliari, meus colegas vereadores, comunidade aqui presente, a imprensa escrita e falada, ex 
vereadores que se fazem presentes também nessa noite, família Rissi e nome da Rosilei Maria Rissi que vai ser homenageada na sequência, e 
também meu boa noite a todos. Gostaria de primeiramente comentar sobre pedido de providências na verdade, pedido de informações que estou 
fazendo ao executivo, que ficou para ser lido na próxima segunda-feira, apesar de eu não estar aqui presente, que vou me licenciar 15 (quinze) 
dias, o Erni vai continuar aí, mas como não deu tempo hábil para ser lido hoje, vai ser lido na próxima segunda-feira. Esse pedido de providências 
é em relação ao acidente que aconteceu com o caminhão da Agricultura na semana passada, e o que me chama atenção que nos últimos 15 
(quinze) dias, dois caminhões sofreram acidentes, por pessoas que são concursadas para outras funções, e que estão em desvio de função, como 
motorista tanto na Secretaria de Obras quanto na Secretaria de Agricultura. Então tô pedindo aqui a cópia do boletim de ocorrência, a cópia do 
tacógrafo do último mês, para que a gente possa acompanhar de que maneira esse caminhão vinha andando pela cidade, o nome do motorista, e 
cópia da carteira de habilitação, a função que desempenhava na secretaria onde está lotado, e cópia da portaria de nomeação do concurso. 
Também esse pedido eu faço em vista de outras sindicâncias que foram abertas para alguns funcionários, que na última campanha eleitoral 
carregaram a bandeira do 11. Então são inúmeras pessoas que estão sendo impedidas de exercer suas funções, ou que estão respondendo 
sindicância por inúmeras alegações até incabíveis, e precisa ser esclarecido queremos também que possamos acompanhar o que vai ser feito com 
as pessoas que determinaram, que essas pessoas que são concursados para outras funções, estavam dirigindo o caminhão. São questões bem 
relevantes, preocupantes, é sabido que essas pessoas às vezes até são coagidas a fazer outras funções. Então tem que saber quem vai ser 
responsabilizado, é responsabilizado por esses dois fatos, que talvez os motoristas, mas eu acredito que a responsabilidade maior deve ser das 
pessoas, que fazem as pessoas de outras funções tá dirigindo caminhão. Também rapidinho comentar questão do Vale Alimentação, que muito foi 
debatido nessa Casa, já veio o projeto para cá e foi retirado, a bancada do PP progressistas, hoje está de acordo que vem a ser projeto para cá, 
mas que não venha vinculado com o reajuste do funcionário público, e que o projeto venha para cá para ser discutido, para os servidores 
concursados. Estamos de acordo e em colocar a pauta em discussão, e quem sabe até poder aprovar o vale alimentação para todos os 
concursados, que é uma reivindicação de muitos anos, e a bancada do PP tem condições de aprovar ou não a esse projeto, dependendo da 
situação que vem para essa Casa. Por enquanto era isso, obrigado”. Com a palavra Vereador Dr. Ubiratã: “Minha saudação a Presidente |Manu 
Caliari, colegas vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, a imprensa, família Rissi, Senhora Roselei maria Rissi, sua família seu 
esposo, filhos, a  Nelcy Rissi nossa amiga, seu esposo e familiares, secretários municipais, e a comunidade que se faz presente também, o Ismael 
Lorenzoni que vai usar da Tribuna depois desse espaço. Primeiramente Presidente, eu queria falar sobre o Projeto de Lei Ordinária nº 11/2018, 
Projeto importante, que nós fizemos um ofício convocando, convidando a secretária Ana Sartori para vir aqui, e ela não respondeu para nós, isto 
tem trancado bastante nós na Comissão, pela falta de presença dos secretários municipais quando a gente faz o convite para que eles possam vir. 
E não é diferente também, porque esse é um Projeto importante no sentido que ele trata de uma, um repasse do fundo do idoso de R$ 317.000,00 
(trezentos e dezessete mil reais), para Universidade de Caxias do Sul para fazer um diagnóstico dos idosos na nossa cidade. E também outro 
projeto que nós fizemos já o ofício convidando a Secretaria de Turismo, Rúbia Frizzo para vir aqui também na Comissão, falar sobre um projeto 
que está tramitando desde o ano passado, que a concessão dos pedalinhos Lago Negro. Também ela não veio a comissão, nós marcamos pra 
quarta-feira ela não vai vir, ela se sente não confortável nesse sentido de vir, e ela solicitou nós da comissão que pudesse então, trazer junto à 
Secretaria do Meio Ambiente, a senhora Rosaura Heurich, mas mesmo assim a gente não tem a confirmação, e isso também vai uma certa forma 
atrapalhar o andamento dos projetos na comissão. Por isso que poucos projetos estão vindo para Tribuna aqui, para serem discutidos e aprovados 
no caso votados, por falta de esclarecimento dos servidores nosso município.  Queria já fazer a distribuição já presidente dos Projetos, que estão 
na Casa. O Projeto de Lei Ordinária 12/2018, o Executivo Municipal fica autorizado a receber doação de bem imóvel, à Comissão de Legislação e 
Redação Final, vai ficar com a relatoria do Rafael Ronsoni que está voltando amanhã, e na Comissão Temática a vereadora Rosi Ecker, e o projeto 
que deu entrada também como eu falei anteriormente, o 11/2018, que trata sobre essa contribuição financeira com a Univerdidade de Caxias do 
Sul, a Comissão de Legislação e Redação Final, o vereador Renan Sartori, e a Comissão Temática com Vereador Professor Daniel. E também o 
Projeto de Lei Legislativo, institui nomenclatura de rua, a Comissão de Legislação e Redação Final com o vereador Erni Branchini, e Temática 
vereadora Rosi. Eu fiz um pedido de informações aí, foi dito anteriormente que trata sobre duas empresas, duas construtoras que vão realizar uma 
parceria com município de Gramado, nesta parceria essas empresas vão doar paradas de ônibus. Então eu fiz um pedido para saber qual é a 
parceria, qual é a contrapartida que a Prefeitura vai ter com relação a essas duas empresas de construções, eu tô esperando o retorno do 
executivo, para que a gente possa ter clareza de que tipo de parceria está sendo feito com as empresas privadas nos municípios, se para construir 
em Gramado precisa ser pedagiada, tem que ser via pedágio, fazendo alguma doação ou não, porque no meu ponto de vista parada de ônibus é 
importante, nós precisamos várias, a própria vereadora Presidente Manu já solicitou várias paradas de ônibus aqui na Tribuna, e nós temos que 
pedir pedágio para que as empresas então para poder aprovar. Provavelmente são projetos astronômicos, nosso município, tenho que doar parada 
de ônibus. Então nós precisamos saber se as empresas têm algum projeto em andamento na Secretaria de Planejamento, e que tipo de projeto é 
que está tramitando na secretaria. Por isso que eu fiz esse pedido de informação, e também nós vamos homenagear hoje a Senhora Nelcy Rissi 
com certificados de Mulher Cidadã, na área de atividades comunitárias da mulher, conforme a letra G do artigo segundo, a Lei 1812/2001 e suas 
alterações introduzidas pela Lei 2311/2005 uma indicação da bancada Progressista”. Com a palavra Vereador Erni Branchine: “Cumprimento 
Presidente Manu Caliari, secretário Volnei, demais vereadores, comunidade presente, a imprensa, Gerson que sempre se faz presente aqui, nossa 
saudação especial também ao nosso amigo Faustão no bairro Várzea Grande também que veio prestigiara Sessão, servidores da Casa, e a família 
Rissi aqui também, nossa querida amiga Rosilei hoje vai ser homenageado aqui na Casa, homenagem é essa que coincide aí com a semana do 
dia internacional da mulher né, acho que é legal já deixar aqui, parabenizar as mulheres né, todas as mulheres que têm se destacado muito né, 
ainda acho que precisamos de tanto a sociedade como o governo em cima de políticas públicas que para que se trabalha em cima disso para 
igualdade né, mas como eu disse, tivemos avanço, o exemplo da nossa primeira Presidente aqui na Casa, mulher. Então acho que é interessante 
né, que eu sempre digo as mulheres as vezes é o homem da casa, é a mãe, é que dá toda sustentação né, então devido dava importância fica 
aqui o registro em homenagem deste vereador. Meu assunto hoje que eu quero abordar aqui aproveitando esse espaço, é sobre animais, cães e 
gatos né, tem chegado muitas reclamações aí  de alguns bairros, especialmente Várzea Grande, Bairro Jardim, de animais soltos e infestação, na 
verdade animais. Eu recebi um videozinho de uma rua do Alto da Viação Férrea, de uma conhecida minha, que no final de tarde eram 17 
(dezessete) animais numa rua, só no meio da rua, então além de doenças, a questão de risco de acidentes né, com mordidas e tal, e diante disso 
eu fui fazer uma visita na sexta-feira à tarde com o assessor William, nosso colega, a gente foi até o Canil Municipal fazer uma visita lá, onde  
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fomos recebidos pela Márcia lá, que a servidora do município, que cuida dos animais lá, e eu até me surpreendeu positivamente, fazia tempo que 
não via, a gente já teve problemas sérios ali né, mas são 90 (noventa) cães, e 17 (dezessete) gatos que estão lá né, esperando para doação, 
sendo cuidados lá, alguns devido ao seu estado avançado de idade, saúde, ninguém quer adotar né, então já se tem um trabalho de castração 
gratuita e chipagem da cidade, mas eu acho que ainda a gente precisa fazer mais. Aí eu tava conversando com William e com a comunidade, a 
questão do castramóvel, parece que já foi pauta nessa Casa né Vereador Renan, acho que foi eu acho que seria de suma importância que a 
cidade conseguisse, se fizesse o investimento nesse sentido, para que a gente conseguisse porque aí sim a gente ia conseguir ter um controle de 
natalidade, também diminuir isso né. Uma coisa que eu acho que dá para fazer também, a questão de aproveitar as redes sociais, hoje à tarde até 
falei com a Marina que é da vigilância né, é Marina né William, aí eu disse para fazer um apelo forte nas redes sociais, a questão de adoção né. Eu 
acho que hoje com a forma que tá, eu acho que dá para trabalhar muito bem isso, porque que futuro coitadinho dos animais que estão lá né, então 
que tem tantos outros na fila abandonados na rua, que eu acho que se fizer uma campanha forte nesse sentido, a gente consegue fazer com que 
esses animais saiam de lá, e dá um espaço para outros animais. Também a Márcia a servidora que cuida dos animais, ela falou que seria de suma 
importância para, para o canil, ter um veículo, que hoje ela se desloca com o veículo dela, buscar animais, levar para castração e tal né, então eu 
acho que fica pessoal do governo aí que leve esse recado né, que deve ter alguns veículos ou vários aí, em talvez com pequenos reparos 
consigam voltar andar, e te deixa no canil para que consiga fazer esse trabalho evitando que a pessoa que está ali, que use o veículo dela vai fazer 
esse trabalho. Obrigado”. Com a palavra Vereador Everton Michaelsen: “Boa noite Presidente Manu, boa noite colegas vereadores, quero 
cumprimentar senhores da imprensa, a comunidade aqui presente, dona Roselei Maria Rissi, quero cumprimentar dona Nelcy Rissi, naturalmente 
seu José Rissi, companheiro de exército do meu pai lá por 1955 e 6, mais ou menos, né seu José, é um prazer recebê-lo nessa Casa, pela 
comunidade. Senhora Presidente no dia 9 de março agora, vence o IPTU aqui na cidade, foi prorrogada a cota única e nós enquanto 
representantes políticos públicos, temos um compromisso muito grande principalmente na aplicação mais eficiente desses recursos. Hoje com 
certeza se nós observamos a nível de Brasil, de país, nós vamos ver que o grande problema do Brasil, a desfeita grande quantidade de impostos 
que nós pagamos, é o gerenciamento adequado desses recursos que seu grande entrave aqui do Brasil generalizado. E falando isso aí, eu quero 
entrar agora nos exames realizados, que foram questionados aí na semana passada por empresas credenciadas, exames de ecografia, exames de 
tomografia, exame de mamografia entre outros. Agora só para que haja o conhecimento senhores, no final do ano com o término dos contratos, 
algumas empresas solicitaram a secretaria de saúde valores maiores para os exames o que até a gente entende, o que até a gente entende, a 
gente sabe que os custos vão subir muitos aí é isso aí até a gente compreende é natural que seja assim. O instrumento que prevê a correção para 
os contratos são aditivos, e os aditivos hoje tem um limite máximo autorizado de até 25% para correção eventual de algum exame, mas alguns 
exames, as empresas credenciadas estavam exigindo valor superior a 25%, então o que inviabilizava o instrumento de ativo nesse caso. A 
secretaria da saúde que até então estava fazendo as liberações imediatamente dos exames, lamentavelmente em função desse atraso agora que 
as empresas acabaram não renovando esse contato, atrasou de 30 a 40 dias alguns exames, porque houve um sobre carregamento qual empresa 
que ainda tinha o contrato em vigor. Agora com o novo credenciamento, o que que está acontecendo, atualização e redução de valores de exames 
algumas atualizações, alguns valores realmente foram aumentados, mas alguns foram reduzidos os valores, com preços pago pelo mercado. O 
que que eu quero dizer preços pagos pelo mercado. Eu fico aqui perplexo, eu fico aqui até indignado, quando eu fiquei sabendo que alguns 
exames nós estávamos pagando três vezes mais do que o mesmo exame na cidade de Canela pela mesma empresa. Então, sabendo disso que 
está acontecendo, o secretário de saúde João Teixeira aqui de Gramado, juntamente com o secretário de saúde lá de Canela, secretário Jean 
Spall, estão fazendo uma tabela única para que seja apresentado então, para que se faça os novos exames por as empresas interessadas, 
demonstrando então uma gestão adequada do dinheiro público, que foi aonde eu comecei a minha fala. Logo logo a comunidade pode ter certeza 
secretário Júlio, que os atendimentos serão regularizados como estavam correndo a poucos dias atrás. Eu como cidadão aqui poderia falar com 
um vereador, mas também como cidadão, eu tenho que exigir sempre aplicação muito clara, muito justo e muito transparente, de todos os recursos 
que são angariados pela Prefeitura, essa conjuntura, para mim ela é mais conveniente, isso sim para mim é o governo da mudança. Muito obrigado 
senhora Presidente.” Com a palavra Vereador Luia Barbacovi: “Boa noite a todos, Presidente Manu, colegas vereadores, a comunidade aqui 
presentes, ex Vereador e secretário, imprensa, especial Rosilei, Irineu, Dona Nelci, seu José Rissi, seus familiares, e aproveitando também aqui 
para lembrar né o nosso saudoso Valdomiro Rissi, que representou tão bem o município de Gramado, mais especial o bairro de Várzea Grande por 
muito tempo aqui nessa Casa, e certamente quando nós fazemos qualquer evento, qualquer atividade aqui nessa Casa que envolve a família Rissi, 
sempre se, nos lembramos do Valdomiro .A poucos dias fiz um pedido, dois pedidos, sobre placas em Gramado. A primeira sobre a colocação de 
placas em número das ruas que estão faltando, e também reformar, substituir também uma quantidade muito grande de placas, que estão 
ilegíveis, ou muitas apagadas até porque o passar do tempo e isso é natural, mas acima de tudo importante. E também fiz o pedido para que 
houvesse mais sinalização placas indicando locais turísticos de Gramado, a gente que anda aí pela cidade em seguidamente encontra turistas 
perdidos aí, perdido procurando, e aí eu tô aproveitando material Manu que nós pegamos lá com o Prefeito Greca, e para mostrar a importância de 
um mapa, ainda para o turismo. Curitiba é conhecida, reconhecida, e inclusive na semana passada fez o primeiro encontro nacional, mundial e 
cidades inteligentes, então é conhecida pelo seu uso de aplicativos, pela sua modernidade, mas o prefeito e casualmente nós estamos lá quando a 
diretora, Presidente do Instituto de Turismo cultivo, apresentou para o Prefeito o mapa que acabara de ficar pronto, e o que ele vibrou, e o que ele 
festejou esse mapa, assim como mapas Cultural de Curitiba, de eco Aventura, religioso, bike e outras coisas mais. E o ano passado fiz o pedido 
aqui nessa Casa, para que a Gramadotur utilizasse percentual talvez abaixo de 1% que tem da taxa de turismo, para fazer mapas e distribuir para 
o nosso turismo nos hotéis, nos restaurantes, por que ainda o turista apesar da evolução de aplicativos e tudo mais, ele gosta de ter um mapa, ele 
gosta de se localizar ele gosta chegar numa esquina e ficar localizando. Então eu reitero aqui, vou fazer semana que vem por escrito, o pedido 
para que a Gramadotur utilize os recursos a taxa turismo para fazer mapas. E também, tô aproveitando aqui para lembrar que daqui alguns meses 
teremos novamente Festival de Cinema, e o ano passado na Sessão seguinte ao Festival de Cinema, todos os colegas aqui falaram da bagunça, 
de tudo que aconteceu no centro da cidade em relação a festas e outras coisas mais que aconteceram, que tumultuaram um pouco, ou talvez, 
bastante a vida dos gramadense, em inúmeras manifestações. E na época eu falei que iria apresentar um Projeto, na outra semana fui até o 
Prefeito e entreguei para ele um anteprojeto, e ele duas semanas depois, me chamou para uma reunião com o pessoal de segurança, com o 
secretário, para que se fizesse alguma coisa já pensando, não só no Festival de Cinema, mas outros eventos que eventualmente possam criar 
problemas do dia a dia, em termos de, o pessoal passarem um pouco dos limites. Então eu quero aproveitar hoje e eu vou entregar aqui para o 
Daniel que é o líder do governo, novamente o ante-projeto dessa Lei, para que a Prefeitura junto com quem o Prefeito entenda, faça um estudo, 
análise outra vez mas desta em outro projeto mas que encaminhe para Casa, porque o Festival é daqui uns meses, e novamente como aconteceu 
em anos anteriores, umas duas, três, quatro, cinco edições do Festival. Termina o Festival e vem a comunidade, vem os colegas vereadores, e 
pessoal questionando porque que foi deixado aquela bagunça, e o que eu entendo que talvez, parte disso é por não ter uma legislação adequada. 
Então vou entregar para o Daniel que está chegando aqui, para receber o ante projeto, vou entregar para ele, para ele passar pro Prefeito, mesmo 
que eu já tinha entregue outra vez. Obrigado”. Com a palavra Vereadora Manu Caliari: “Boa noite a todos, reitero os cumprimentos, saúdo a 
presença do secretário Júlio, que está aqui, toda empresa, comunidade, líderes partidários, em especial a todas as mulheres queridas que nos 
prestigiam, que nos ouvem, que constrói essa cidade a cada dia, e representando essas mulheres tão queridas, nós temos a homenageada da  
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noite, muito bem proposta pelo vereador Luia que é a senhora Roseli Rissi, que nos representa muito bem, uma mulher ativa no seu bairro, receba 
o nosso carinho e todas as honras, que são singelas mas são muito sinceras nessa noite.E a senhora Nelcy Rissi que será homenageada na 
Semana Legislativa, pela bancada do PP, como mulher cidadã gramadense parabéns. E hoje nós iniciamos uma série de posts, homenageando 
mulheres especiais que nos ajudaram a construir a cidade, então eu peço que vocês compartilham no Facebook, porque em cada postagem a 
gente vai ter a história dessas mulheres, e é um carinho que a Câmara presta a nossa comunidade, que com certeza tem raízes muito sólidas, por 
isso que é o que é, e sempre fica o perfume nas mãos de quem oferece rosas. Então hoje todos os vereadores estão oferecendo uma rosinha para 
as mulheres que vieram nos prestigiar, em forma de homenageá-la, depois nós vamos ter uma apresentação muito linda de dois artistas 
gramadense, uma maneira de tornar esse espaço também um pouco mais cultural, mais leve, e prestar as homenagens que as mulheres 
merecem. Eu inicio falando sobre a reunião que nós tivemos na Raio de Sol, porque educação é sempre matéria muito importante, a gente tem que 
estar acompanhando, a comunidade de chamou os vereadores lá, nós fomos lá e no mesmo dia nós tivemos uma reunião com a Secretaria de 
Educação, secretária Gilça, a equipe né, junto com o secretário-adjunto Gelson, que se propuseram então a conversar com a comunidade, 
apresentar um projeto de um local, de dois locais, para construção de uma creche que tenha condições de atender a comunidade. Então a partir 
desse momento, se criou uma vez uma comissão com vereadores, para acompanhar esse processo conjuntamente com uma comissão, que está 
sendo criada, que foi criada também lá na escola Raio do Sol. Então, a partir desse momento nós começamos uma construção com a comunidade, 
com o poder legislativo, e com Poder Executivo, o que é fundamental que a gente chegue no objetivo final, que atender com qualidade, não basta 
atender com qualidade, os alunos, as crianças que somos nós, que são nosso futuro. Tenho notícia boa também do deputado Carlos Gomes, que 
esteve aqui na semana passada e confirmou hoje, recebi ofício de confirmação de duas emendas para área da saúde, R$ 350.000,00 (trezentos e 
cinquenta mil reais), uma emenda de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e outro de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), aquela emenda 
que nós fomos a Brasília, Rose, Luia e Volnei, aquelas emendas o deputado confirmou, já mandou ofício, recebi hoje o ofício de confirmação deste 
Deputado, que com certeza eu tenho orgulho de ter no time do PRB, porque é uma pessoa idônea e que se preocupa com as cidades, e nós 
ficamos muito felizes. Ainda mais nesses momentos de crise em que a saúde precisa sempre, então obrigado ao deputado Carlos Gomes, sempre 
um amigo de Gramado. Eu fiz um pedido muito importante para saber sobre os acervos da Gramadotur, eu recebi algumas denúncias de que nós 
temos depósitos espalhados pela cidade, e no meu pedido eu peço onde estão localizados esses depósitos, inclusive prédios alugados, eu quero 
saber quando são alugados, quanto se paga por aluguel para guardar acervos do Natal Luz e da Gramadotur, o que me relatam as pessoas da 
comunidade, que nós temos acervos muitos anos, muito antigos né, ocupando esses espaços e temos acervos novos que poderiam ser 
reutilizados e que não estão sendo reutilizados da maneira que deveriam, e isso gera um gasto, muito grande. Cada vez que a gente tem evento 
fazer tudo de novo, mas temos que começar aproveitar a matéria-prima que nós temos de um Natal para o outro, de um evento para o outro, 
porque são materiais caros e que se bem conservado podem ser sempre reutilizados. Então eu quero saber quanto a gente ta gastando com isso, 
como tá sendo conservado esse acervo, controle desse material. É importante que na administração pública se tenha transparência em todos os 
aspectos, é importante para economia dos recursos públicos. Tá acabando meu tempo, mas eu queria falar sobre a concessão do Lago Negro, 
mas, então retorno nas explicações finais. Muito obrigado”. Com a palavra Vereador Prof. Daniel: “Minha boa trade noite a toda comunidade 
gramadense, a Presidente da Casa Manu, aos colegas vereadores, as homenageadas, a homenageada de hoje a minha ex diretora querida amiga 
Rose, Roselei  a Dire, também a Nelcy que vai ser homenageada da bancada Progressista, então em nome delas, eu dou minhas as boas-vindas a 
todas as mulheres também agradecer a presença da Imprensa, quem nos escuta na Rádio Sorriso, a presença do secretário Júlio Dorneles 
também aqui. Eu gostaria de falar nesse meu espaço sobre algo muito importante, que sinaliza uma mudança de cultura do governo Fedoca e 
Evandero tem trazido para a cidade, que são as atividades de prestação de contas do mandato do governo. Foram cinco atividades, que 
aconteceram, em cinco localidades diferentes, de vinham, já aconteceram no ano passado doze atividades neste modelo, onde o Executivo vai até 
uma comunidade escutar quais são as demandas prioritárias, então foi um momento muito bom, de contato com a comunidade prestação de 
contas, de presença de secretários, presença da comunidade, onde o governo foi ouvir as pessoas, mais do que prestar conta esse, essa é a 
mudança de cultura que o governo Fedoca e Evandro tem trazido que é ouvir a comunidade, debater com ela as prioridades .Eu também não 
posso deixar de falar de outra mudança importante que tem acontecido na nossa cidade, também de cultura, que é a inauguração do primeiro 
trecho da ciclovia no bairro Planalto, que vai se estender ao bairro Bavária, e vai se entender nos próximos anos por toda a cidade, que é uma 
ciclovia que tem como objetivo, organizar o trânsito onde carros, pedestres, pessoas de bicicleta, cadeirante posso utilizar também, suas mães 
com as crianças possam utilizar esse espaço, por uma cidade para todos. Também esteve presente aqui o deputado Henrique Fontana também, 
ano após ano vem ajudando a cidade Gramado, tem olhado para cidade Gramado, ele se fez presente também, passou, participou do passeio, e 
também tem o compromisso de trazer mais uma Emenda impositiva para esse ano de Gramado, para a continuação da estrutura cicloviária. Mas 
pra essa emenda nós vamos fazer uma plenária, vou chamar uma plenária do meu mandato para nós, junto com a governança, com o trânsito, 
discutir qual vai ser o melhor, a melhor destinação desse recurso. Então importante né que as ciclovias, também foi uma bandeira minha né, do 
Renan, gente tinha algumas pautas em comum, eu sei que a Manu, os vereadores no outro mandato também, tinham como pauta, o vereador 
Ubiratã fez pedidos no início do seu mandato também desse ano, do ano passado legislativo. Então a mudança que vem melhorar a vida do 
gramadense, é nós precisamos ter um trânsito mais saudável, incentivar também a utilização da bicicleta não só para o turista, mais para o 
morador também, então foi o primeiro passo, passo importante. Também participei por alguns momentos na segunda e na terça-feira da semana 
passada, da primeira oficina pública de agenda estratégica para desenvolvimento sustentável e mobilidade urbana de Gramado, é uma atividade 
organizada pela Sepa junto com o Executivo, onde estava presente o movimento ambiental,  representantes do movimento ambiental, 
representantes do setor da construção civil, do poder público, e de todas as instituições que tem relação com a cidade, onde se discutiu, onde está 
se discutindo, as prioridades para a cidade, já um pré debate para o plano diretor, também já é um pré debate para nós criarmos coletivamente 
uma agenda para Gramado. Nós precisamos pensar numa agenda, que seja uma agenda de estado de poder público, não agenda de um governo, 
ou agenda de um partido político. Então foram discussões importantes que aconteceram, e no final de março a Sepa vai estar voltando aqui para, 
para trazer mais informações e já trazer resultados concretos do trabalhos, que eles, que eles têm desenvolvido aqui no setor do desenvolvimento 
da cidade, mais principalmente da mobilidade urbana. No próximo momento eu vou trazer algumas explicações que os vereadores trouxeram, 
questionamento aqui, eu já me comuniquei com alguns setores do executivo, para poder esclarecer diretamente já para os colegas e para 
comunidade os questionamentos dos colegas vereadores. Obrigado boa noite por enquanto”. HOMENAGEM SEMANA DA MULHER: “Neste 
momento passamos para a homenagem ao dia, da Semana da Mulher, e como nós temos Sessão hoje, nós já iniciamos com as comemorações, 
então teremos a apresentação do saxofonista um músico querido, que nos dá sempre apoio aqui na Câmara, o Roger, que vai com todo carinho 
prestar uma homenagem a todas as mulheres de Gramado. E agora mais uma apresentação dessa moça linda a Isabel Martins. Muito obrigada 
Isabel. Parabéns ao Roger e a Isabel que vieram aqui, com todo carinho prestar sua homenagem a todas as mulheres, recebam de coração.” 
MOÇÃO: Neste momento passamos para Moção de Aplausos a Sra. Rozelei Maria Rissi pelos 40 anos de atividade profissional na área de 
educação. Nascida em 25 de maio no município de Rio Pardo, casada com Irineu Rissi, mãe de três filhos, Taís, Tainara e Tiago. Iniciou sua 
trajetória profissional como professora de Educação Física em 1970 no Colégio São Carlos, onde permaneceu até 1972. Tendo sido aprovada em 
Concurso Público Estadual, foi designada para atuar em Gramado na Escola Caramuru. Ao se apresentar à direção da escola foi informada que  
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sua missão seria na área de Comunicação que incluía as disciplinas de Português, Educação Física e Educação Artística para alunos de quinta e 
sexta séries no turno da tarde. No qual a deixou apreensiva, pois acabara de concluir o ensino médio. Na época, estava acontecendo à 
implantação do Ensino de Primeiro Grau Completo nesta escola e não havia vagas para as séries iniciais. Entre idas e vindas, certezas e 
incertezas, acertos e promessas, acabou aceitando a designação e se instalou em Gramado onde ficaria por três meses, até que a direção do 
Colégio São Carlos a resgatasse como professora cedida do Estado para escola particular. Enquanto isso, foi dando conta do trabalho na Escola 
Caramuru na área da Comunicação. A cedência ao Colégio São Carlos só veio mais tarde, em novembro, criando um novo impasse, como deixar 
os alunos daqui nesta época do ano? Optou, então por permanecer em Gramado, na Escola Caramuru, como professora de português, por dezoito 
anos; professora de terceira série; como secretária de escola, colaborando na sua estruturação e na vice direção. Em janeiro de 1994 solicitou a 
aposentadoria por ter completado tempo hábil para tal. Nesta mesma época recebeu convite para assumir a direção da Escola Municipal Mosés 
Bezzi. Mais um desafio se impunha em sua carreira como educadora. Por dezoito anos e nove meses seguiu nesta tão digna e feliz missão. 
Incontáveis foram os alunos confiados a ela, com os quais pode construir vínculo afetivo, estabelecendo com eles uma relação de respeito, 
confiança e diálogo, motivando a construção da aprendizagem. Durante sua trajetória profissional pode constatar que havia escolhido a profissão 
certa pois a fazia feliz. A homenageada sempre tem um agradecimento ao apoio que obteve da direção e professores do Colégio Santos Dumont 
quanto a conteúdos a serem desenvolvidos, livros e participação nas reuniões de professores de português. No qual essas trocas a fortaleceram e 
deram segurança e certeza de estar no caminho certo do fazer pedagógico. Por tanto tempo de dedicação a homenageada acredita que estar 
realizada na profissão é premissa para desenvolvê-la com responsabilidade, cuidando para que os objetivos sejam alcançados, selando 
compromisso com os educandos. Com a palavra a homenageada Sra. Rozelei Rissi: “Neste momento quero agradecer e saudar a Presidente da 
Casa a Vereadora Manuela, o senhor Volnei da Saúde, cumprimentar a vereadora Rose e os demais vereadores presentes, cumprimentar o 
público aqui presente. Sinto-me extremamente honrada, por estar aqui hoje recebendo esta homenagem, essa Moção de Aplausos, por serviços 
prestados à educação durante 40 anos no bairro Várzea Grande dessa cidade. Quero expressar meus agradecimentos aqueles que se envolveram 
para que esse momento ocorresse, este gesto ficará marcado no meu coração, onde se guardam as manifestações de carinho e apreço. Agradeço 
aqueles alunos que passaram por mim, pois permitiram compartilhar conhecimentos, realizando meus sonhos de infância de ser professora. 
Agradeço também os meus colegas professores, com os quais convivi todos estes anos, compartilhando saberes, que enriqueceram meu fazer 
pedagógico. Agradeço aos familiares da comunidade escolar pelos quais eu tenho um grande carinho, e não poderia me omitir e deixar de 
agradecer aos meus familiares, pelo incentivo, pela compreensão, e em especial ao meu marido por toda a cooperação em situações necessárias. 
Esta é uma noite de festa, onde a trajetória de vida aqui singelamente resumida, traz um exemplo de determinação e persistência, reconheçamos o 
mérito do educador, da educadora, que a paixão e o amor. Esta paixão e este amor, que nos levam a vivenciar as alegrias e as dores de ser 
professora e professor, unido afeto, carinho e trabalho, visando a transformação social, porque lidamos com a formação humana. Muito me orgulho 
de ter sido professora, fui muito feliz, me orgulho, e mais uma vez eu quero agradecer a lembrança, este momento, onde recebo esta Moção nos 
agraciada pela minha trajetória profissional, 40 anos no bairro Várzea Grande. Muito obrigado. Eu finalizo com o orador Cícero. “Nenhum dever é 
mais importante que a gratidão”. Muito obrigado”. Com a palavra o autor da homenagem Vereador Luia Barbacovi: “Reiterar os cumprimentos a 
todos, especial Irineu, aos filhos também, não sei se estão todos aí, é Thaís Tainara e Thiago, familiares. E dizer que eu não podia ter uma data 
mais feliz né, que fazemos uma Moção de Aplausos a uma professora, a dois dias o dia internacional da mulher, no período se comemora a 
mulher, se comemora a ascensão da mulher cada vez mais a sociedade. E homenagear então a Rosilei, é homenagear todos os professores, e 
não tem dúvida que talvez de todas as profissões, a que mais se identifica com a mulher é a educação. E talvez foi na educação aonde a mulher 
teve o primeiro espaço, aonde conseguiu crescer e mostrar todo o seu trabalho. E então temos nessa homenagem para Rosilei também extensiva 
a todas as mulheres, aqui foi lido pelo protocolo um pouco do histórico da Rosilei. Mas eu diria que fiquei mais feliz ainda, depois da Sessão da 
semana passada, quando foi dito aqui que seria homenageada, pelo que eu recebi de telefonema, e mesmo na rua, pessoas dizendo da justa 
homenagem, aos alunos, parte de ex-alunos, colégio daqui mesmo né, temos ex-aluna a Rosi, Daniel foi professor quando a Roselei diretora do 
Moisés Bezzi é isso né, e certamente essa gratidão da comunidade, que chega aqui na Câmara, ela exatamente faz o que ela traz para esta Casa, 
a vontade da população, e foi exatamente assim nosso amigo, esse presidente da Associação na Várzea Grande de moradores quando sugeriu 
com certeza estava sugerindo e 9º da Comunidade. E certamente lá em 72 (setenta e dois),quando chegou aqui talvez não tinha a ideia de ficar 
aqui, mas sim de passar alguns meses e retornar à Caxias como foi dito, mas certamente o carinho, atenção da comunidade da Várzea Grande, 
provavelmente não conheceu na época, que conheceu depois senão talvez teria voltado para Caxias né. Voz da Verdade com certeza que ela 
convidar da Várzea Grande que até hoje é uma comunidade diferenciada pelo empreendedorismo, diferenciada pela vontade de se desenvolver e 
crescer, pela representatividade que tem Gramado em todos os segmentos. E a pouco falei do Valdomiro, até que a Rose, o Rafael, e tantos 
outros vereadores, do Volnei aqui, tá ali na divisa com a Serra Grande, mas tanta gente, tanta vida, herança, tanto os empresários, tanto 
empreendimentos que com certeza fizeram com que a Rose ficasse aqui. A Rosilei eu não tenho dúvida, que muitos desses empresários bem 
sucedidas hoje, muito daquelas pessoas que ajudaram a desenvolver a Várzea Grande, passaram ou foram alunos da Rosilei, ou passaram pela 
escola quando foi Vice Diretora, e nesses 40 anos certamente quando se fala na história da Várzea Grande, um pouquinho do trabalho da Roselei 
de ideias, de sugestões, de participação, vão estar presente. Então Rosilei eu queria e nome de todos vereadores aqui, agradecer porque todos 
aprovaram, o que foi por unanimidade. Dizer que a gente fica feliz nesta semana, quando se comemora o Dia Internacional da Mulher, fazer essa 
homenagem, dizer que a gente realmente faz uma Moção quando a gente reconhece a história, quando a comunidade reconhece a história, e a tua 
história certamente já está gravada na atuação da Várzea Grande e de Gramado. Obrigado.” TRIBUNA DO POVO: Neste momento a Senhora 
Presidente passa a palavra ao Sr. Ismael Lorenzoni que falará sobre melhorias do seu bairro. Com a palavra senhor Ismael Lorenzoni: “Boa 
noite a todos, eu vou falar dois assuntos importante para a cidade de Gramado. Um, que envolve a segurança nos bairros e nas escolas, que eu 
vejo que as escolas precisam ter não só um servidor assim, um segurança para colocar ordem na escola, mas se tivesse um representante da 
polícia na escola, para dar uma segurança maior para todos, para a comunidade, do bairro, para escola, para os alunos e professores. Porque o 
policial ele não tá ali só para prender, se ele tiver que prender ele pode, já um segurança ele só tira para fora e, ele fica lá rondando para aprontar, 
e pra aprontar fica mais difícil. Então sempre aprontando, e se pudesse também assim, se for possível, fazer uma Lei ou Projeto, que colocar em 
cada bairro de Gramado um posto policial, que atenda os bairros, que aí a segurança é maior entre os bairros, nas escolas, e inibe a ação dos, 
como os policiais falam os meliantes. E a outra questão é assim ó, que as escolas têm aulas e tem alguns bairros, que os postos de saúde estão 
meio esquecido, porque tem escolas, têm horários de manhã, de tarde, de noite, e sem o posto de saúde para atender os alunos, ou de repete os 
professores, ou se dá uma emergência, tem que ter um posto nos bairros para ser atendido em uma emergência, primeiros socorros se for 
possível, com o amparo de uma ambulância se tiver que levar para o hospital, e coisas assim, não carro particular que ajuda muitas pessoas nos 
bairros, nas comunidades, nas escolas, e dá mais confiança e segurança as pessoas de Gramado. Muito obrigado.” A Senhora Presidente coloca a 
palavra a disposição dos vereadores que quiserem se manifestar, com relação ao assunto abordado na Tribuna do Povo. Com a palavra Vereador 
Prof. Daniel: “Reiterar os cumprimentos, agradecer a contribuição que fugiu o nome do amigo, Ismael, Ismael essa é uma demanda inclusive, 
inclusive ta sendo cobrada pelo Ministério Público não é, o Dr Max tem cobrado essa questão não é, o secretário Júlio também tem recebido esse 
pedido, que seria nós temos porteiros nas escolas. Acho que é uma questão importante ter um alguém que faz essa mediação, a chegada, que  
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pode ajudar também na organização da chegada da escola, mas principalmente coibir a entrada de pessoas que não são daquela instituição. 
Então só vim aqui complementar, que há já a esse pedido a uma a uma peça de uma semana também do ministério público e vem, vem feito esse 
pedido e a comunidade escolar também sente essa questão. Dá o exemplo nós estava conversando com Vereador Everton, nós temos um servidor 
ali na Piratini é que eu Tonico, conhecido da grande maioria das pessoas que estão aqui presente, e ele fazia um trabalho muito bom de 
organização e de controle da entrada da Escola Senador, ele foi deslocado para UAB, então hoje a UAB tem esse funcionário, o Caic né tem esse 
serviço, parte dele pelo menos é pela entrada da UAB, mas nós não temos servidores, não temos pessoas concursadas, inclusive para ela para 
essa demanda. Parabéns”. Coma palavra Vereadora Manu Caliari: Primeiro parabenizar o cidadão Ismael Lorenzoni por utilizar esse espaço, e 
dizer que esse espaço está aberto para comunidade, nós queremos preencher esse espaço, é o momento da comunidade se expressar, parabéns. 
Em segundo Ismael, infelizmente a polícia é de controle do Estado do Rio Grande do Sul, o município não tem como mandar policiais para as 
escolas, embora fosse um sonho nosso né que isso acontecesse. A polícia militar é de comando do Governo do Estado, e digamos de passagem e 
nós temos pouquíssimos policiais para fazer, para atender toda a demanda que nós temos. Eu trago um dado que é alarmante, em 1984 nós 
tínhamos 34.000 (trinta e quatro mil) policiais da Brigada Militar, 34 (trinta e quatro) anos depois, pasmem, nós temos 18 (dezoito mil) policiais 
militares, ou seja, a população cresceu de uma forma enorme, e nós diminuímos muito, com a metade, dos policiais. Então nós vemos o reflexo 
disso na insegurança que temos em todos os as cidades né, a gente vê o esforço da Polícia Militar aqui e de todas as polícias da Civil em fim, mas 
infelizmente né é a gente pede os pratos para polícia de policiais nos postos que têm em Gramado, tem dois postos, e ainda a gente tem pouco 
policiais, os policiais fazem assim o que dá, o que não dá com recurso que eles têm que é muito pouco. Mas parabéns, e Daniel muito importante 
se nós tivermos porteiros nas escolas, isso com certeza dá um controle. O professor Daniel pediu aqui também monitoramento por câmeras, com 
certeza isso dá uma segurança maior nos espaços externos das escolas, isso é fundamental, e se isso já foram aplicadas e já tem um pouco mais 
de segurança nas escolas, parabéns.” ORDEM DO DIA. A Senhora Presidente coloca em discussão Projeto de Lei Ordinária 8/2018 – do Poder 
Executivo. “O município de Gramado fica autorizado a contribuir com o movimento comunitário de combate a violência – MOCOVI GRAMADO”. A 
Senhora Presidente coloca a palavra à disposição do líder de bancada. Com a palavra Vereador Prof. Daniel: “Reitero meu cumprimento a todos, 
a PL 08/2018 o município de Gramado fica autorizada a contribuir financeiramente o movimento comunitário de combate à violência Mocovi 
Gramado, lembrando que o valor da contribuição de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), lembrando que em 2016 foram destinados 
para o Mocovi R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no ano de 2017 no primeiro momento R$ 200.000,00 (duzentos mil), no final do ano mais R$ 
30.000,00 (trinta mil), e houve um aumento né de, agora passando para R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil). Já é um aumento considerável, 
que esse dinheiro tem como objetivo, buscar com que a Brigada Militar consiga se estruturar, estar na cidade de Gramado, e ele é um auxílio para 
que os, para que a Brigada Militar possa permanecer, os brigadianos possam permanecer na cidade de Gramado.” A Senhora Presidente coloca a 
palavra à disposição dos relatores das comissões. Com a palavra o relator da Comissão de Legislação e Redação Final. Com a palavra 
Vereador Renan Sartori: “Reitero meus cumprimentos a todos, eu represento a Comissão de Legislação e Redação Final, que tem como 
componentes, como presidente Dr Ubiratã, vice-presidente Erni Branchine, então nós viemos analisar esse Projeto de Lei Ordinária nº 08/2018, 
que deu entrada na Casa no dia 20 de fevereiro de 2018. Então esse Projeto ele visa contribuir financeiramente com movimento comunitário de 
Combate à violência Mocovi, no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), ele vai contribuir com nossos policiais civis e militares, dos 
órgãos da Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual, para que estes possam continuar visando a 
manutenção do efetivo do município, a realização de ação coletiva participativa, e o melhoramento das condições de enfrentamento à 
criminalidade, atendendo as necessidades dos órgãos de segurança e proteção. Sabemos também, que o estado tanto quanto o governo federal 
estão cada vez com repasse de menores. deixando esse repasse municipal cada vez mais evidente. Como conclusão do voto, então vereador que 
vos fala Renan Sartori, votou favorável a tramitação desse projeto, sendo acompanhado também pelos demais membros da comissão, concluindo 
que o Projeto de Lei 08/2018 atende a constitucionalidade, a legalidade, e a regimentalidade, sendo viável então a sua tramitação. Obrigado.” Com 
a palavra relator da comissão Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Com a palavra Vereador Luia Barbacovi: “Como relator da Comissão 
de Orçamento e Finanças e Contas Públicas, que é composta também pelo presidente Vereador Volnei da Saúde e pelo vice-presidente vereador 
Everton Michaelsen, nós concluímos também pela legalidade e constitucionalidade, e pela viabilização da tramitação do projeto.” Com a palavra a 
relatora da Comissão de Infreaestrutura, Turismo Desenvolvimento e Bem Estar Social. Com a palavra Vereadora Rosi Ecker Schmitt: “Falo 
como relatora da Comissão de Infraestrutura Turismo Desenvolvimento e bem-estar social, que tem os integrantes do presidente Dr Ubiratã o 
vereador Professor Daniel e Rose Ecker Schmitt. Aportar esse recurso para os profissionais da segurança e para objetivar, mantê-los  na cidade, 
que tem alto custo de vida especialmente em moradias, mesmo que esse valor que chega cada profissional seja pequeno, ajuda, incentiva na 
melhoria do desenvolvimento do trabalho desse servidor, desses servidores. Conclusão do voto favorável a tramitação da matéria”. A Senhora 
Presidente coloca a palavra a disposição dos vereadores. Com a palavra Vereador Dr. Ubiratã: “Renovo meus cumprimentos a todos, sobre o 
projeto 08/2018 eu tenho só que registrar em ata, que a Procuradoria da Câmara no seu relatório mencionou o seguinte, que esse projeto que 
autoriza então município de Gramado a contribuir financeiramente com o movimento comunitário de combate à violência Mocovi, a procuradora-
geral explicou aos vereadores na reunião de comissão, no intuito de repassar então esse montante de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil 
reais) ao Mocovi, da Segurança Pública, destacou que as prestações de Contas do ano passado que foram duas etapas né, estão na Casa a 
disposição não só dos vereadores, mas da comunidade toda, mas é bom a gente, nós vereadores nos ater e olhar se a prestação de contas, eu 
particulamente olhei revisei, e ela ressaltou então, que o do simples depósito na conta de servidores lotados em Gramado na área de segurança, já 
sofreu glosas do Tribunal de Contas do Estado, na prestação de contas de exercícios anteriores, por não demonstrar o cumprimento do repasse ao 
fim a que se destinou, o que seria o auxílio-moradia. Nós tivemos na comissão a presença do secretário de administração Júlio Dornelles também, 
que foi alertado sobre essa questão, o executivo ficou de fazer uma nova revisão, juntamente com próprio presidente do Mocovi, que teve também 
presente na comissão. quando nós te interrogamos eles, para que a gente não tenha um problema futuramente nas contas do prefeito atual. 
Obrigado presidente”. Com a palavra Vereador Volnei da Saúde: “Reitero meus cumprimentos a todos, gostaria de comentar que no sábado eu, 
Luia, o Bruno, presidente do Partido Progressista tivemos reunido com o deputado federal Jerônimo Gorgen, onde tratamos da possibilidade da 
vinda de alguma emenda para Gramado para Secretaria de Segurança, e que pudesse ser passada para o Mocovi, para que se fizesse alguma 
prática de treinamento junto aos policiais da nossa região aqui de Gramado, e os outros dez municípios que compõem o Mocovi. São valores bens 
substanciais, que ele se dispôs a ver a viabilidade de enviar a Gramado. Então nos próximos dias nós temos que nos reunir com o prefeito Fedoca, 
e a gente vai ver uma maneira de viabilizar a vinda desses recursos para Gramado.” Com a palavra Vereador Luia Barbacovi: “Aproveitar 
Presidente este momento, para registrar o trabalho do Mocovi, eu acho que se é um dinheiro o recurso do município justo, bem destinado, que 
poderia ser mais, lógico que o município está fazendo aquilo que é possível, é tudo que for Mocovi é pouco, pela importância da segurança para 
Gramado, para o turismo é fundamental, foi dito isso várias vezes aqui, agora governo federal tá fazendo movimento muito grande em relação à 
segurança, mas não tenho dúvida nenhuma, que o trabalho do Mocovi junto com as polícias aqui, junto com os poderes executivo, legislativo, 
judiciário, é fundamental, tem recebido o recurso do Judiciário, tem recebido de empresários, têm recebido de diversas formas, assim mesmo é 
pouco pelas necessidades. Foi dito aqui sobre câmeras, monitoramento, foi o Lorenzoni aqui citou, a necessidade aí também junto aos colégios, 
mas tudo isso passa por necessidade de recursos, recursos que nem sempre o município tem, e que precisa ter uma associação uma entidade  

FL. Nº: 38 



 

RQ - 025 

Data: 19/10/2010 

Revisão: 001 

Página 7 de 12 

Ata de Sessão 

 
Plenário JULIO FLORIANO PETERSEN                                                                                                                               

                                                                     - XV Legislatura – 
  
com crédito, com pessoas que gostam da cidade, que trabalham pela cidade, e eu não tenho dúvida que o maior exemplo disso é o Mocovi, 
captaneado aqui pelo Sandro Bazzan, que é um exemplo de cidadão, não só na área de segurança, tem prestado serviço a entidades sociais, tem 
feito projeto de toda forma, a poucos dias ainda citei aqui, projeto que ele tá fazendo reformando projeto lá do Caboclo, para água, e tudo isso ele 
faz gratuitamente, assim como junto com demais companheiros administram o Mocovi. Então queria dizer que, é muito importante isto, é muito 
importante esse recurso, e acho que nós temos que batalhar para no dercorrer desse ano conseguimos mais recurso ainda pro Mocovi”. Com a 
palavra Vereadora Manu Caliari: “Reitero os cumprimentos, primeiro assino embaixo que as palavras do Luia, em relação ao Mocovi, que é um 
trabalho impecável, de pessoas voluntárias, se dedicam a cuidar da nossa segurança pública, a passar o chapéu literalmente, a conseguir recursos 
em todos os cantos, e realmente trabalhar para cada um de nós tenhamos mais segurança no município, dar estrutura para as polícias, porque eu 
acredito que segurança pública se faz com material humano e com estrutura. Nós só podemos enfrentar a bandidagem com muita, dando muito 
estrutura e infraestrutura para polícia sim, e o Mocovi faz isso, e de forma voluntária, e muito bem feito. Com relação a esse repasse, é importante 
dizer que que bom que o governo cumpre uma promessa agora, porque havia promessa de aumento de repasse para esse auxílio, e no ano 
passado essa promessa não foi cumprida, então agora cumprem e acho muito bom e ótimo, e tomara que aumente esse recurso, porque como 
disse o Luia, é um recurso muito bem investido, e é um atrativo para que os policiais venham trabalhar aqui, e os que estão aqui continuem aqui, 
porque nós temos cidades vizinhas que auxiliam que tem um custo de vida muito mais em conta, e auxiliam com mais recursos dos policiais de 
todas as áreas, nós somos muito sortudos aqui em Gramado que nós temos as polícias variadas atuando em várias pontos. Nós temos sete 
polícias atuando aqui né, e é importante que nós possamos ajudá-los, porque depender do Governo do Estado vocês sabem tá difícil né, 
infelizmente nós temos atrasos pagamentos, nós temos poucos policiais contratados em todas as áreas, então o município tem que fazer a sua 
parte, então dou parabéns para o governo que cumprir neste momento a promessa de aumentar o valor. É importante ressaltar que esta Casa Bira, 
quando emiti um parecer da sua procuradoria nesse aspecto, é para ajudar a proteger tanto o Mocovi quanto o executivo. O que nós queremos a 
gente sabe, que com certeza esse repasse vai ser feito, mas existe um cuidado dessa Câmara, desses vereadores, das comissões, em preservar 
sempre a legalidade o máximo possível, para que não haja um apontamento nem para o Mocovi, dessas pessoas maravilhosas que pressa se 
trabalho voluntário, como já aconteceu no passado com pessoas que faziam esse mesmo repasse, e com executivo também Júlio, a nossa 
preocupação, as vezes a gente alerta para que não haja problemas lá na frente. Então essa é minha manifestação. Obrigado”. Coma palavra 
Vereador Prof. Daniel: “Reitero meu cumprimento a todos, nós durante a reunião de bancada, composta pelo vereador Renan Sartori, Vereador 
Everton Michaelsen, e o vereador professor Daniel, nós buscamos contato do prefeito Fedoca para falar do sobre os Projetos, sobre a perspectiva 
de, da vinda de novos valores, a formação que o Fedoca nos traz é que esse valor que momento, e a ideia é fazer da mesma forma que foi feita no 
ano passado, é com responsabilidade, com tranquilidade, destinar os recursos neste momento, e se houver previsão, houver a possibilidade 
também fazer o aumento do repasse. Também é importante ressaltar, que a obrigação da Segurança Pública é do estado do Rio Grande do Sul, a 
vereadora Manu trouxe também alguns dados antes da informação, mas, cada vez mais os municípios tem também absorvido essa função tão 
importante, né o município que já tem muitas obrigações, também está, de certa forma também uma necessidade emergencial colocando recursos 
na segurança que é importante né. Então o Mocovi é a expressão mais positiva do da relação entre a comunidade a segurança e os governos. 
Também gostaria de registrar meus parabéns, ao trabalho que o Sandro Bazzan tem feito a frente do Mocovi, e toda a sociedade viva, que tem 
colaborado com a manutenção financeira, do Mocovi para auxiliar na função do Estado Rio Grande do Sul que é da segurança pública de 
qualidade para todos.” A Senhora Presidente coloca em votação Projeto de Lei Ordinária 8/2018 – do Poder Executivo. Com a palavra líder da 
Bancada Progressista Vereador Dr. Ubiratã: “Retorno a Tribuna por esquecimento, na verdade eu queria aqui agradecer o trabalho que o Mocovi 
faz no nosso município, especialmente o Sandro Bazzan, que bom que Gramado tem um Sandro Bazzan, que é uma pessoa obstinada, voluntária 
e que faz esse trabalho sensacional, em várias áreas do nosso município, na área da segurança pública, área do esporte, enfim várias áreas. Ele 
desenvolve um trabalho sim há muitos anos em prol dos municípios, da comunidade de Gramado, e sempre que é chamado pela Câmara de 
Vereadores, ele de pronto está à disposição, para que a gente possa saber todas as coisas têm acontecido, e ele prontamente vem aqui nos 
atender, parabéns ao Sandro. E também dizer que no passado eu tive a felicidade de obter R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) também, através da 
bancada a Progressista, através do deputado José Otávio Germano, R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em equipamentos para Brigada Militar, 
Polícia Civil, então enfim, para todos os órgãos de segurança do nosso município. Esse recurso ainda não foi entregue a ele, vai ser entregue, e 
não foi só para bancada a Progressista mas a bancada gaúcha, na que fez a sua solicitação, foi em bloco em Brasília, e esse recurso 
provavelmente deva estar sendo entregue pelo Secretário de Segurança do Estado nos próximos dias. Então é um recurso também importante 
para segurança pública, eu acho que todo o trabalho que é em prol da segurança pública, seja ele vindo do executivo, como sendo o mesmo de 
emendas de vereadores, é importante para que as nossas cidades, que precisa tanto de segurança pública, tem assistência e esses serviços. Haja 
visto que nós temos as pessoas que trabalha aqui em nosso município, delegado, enfim todas as pessoas importantes da segurança, estão 
sempre de pronto, atendendo muito bem a nossa comunidade. Obrigado Presidente Manu”. A Senhora Presidente coloca em votação Projeto de 
Lei Ordinária 8/2018. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. A Senhora Presidente 
coloca em discussão Projeto de Lei do Legislativo 2/2018 – dos vereadores da Bancada Progressista. “Concede o certificado de Mulher Cidadã 
a Sra. Nelcy Rissi”. A Senhora Presidente coloca a palavra a disposição do líder da Bancada Progressista Vereador Dr. Ubiratã: “Renovo meus 
cumprimentos a todos em especial a dona Nelcy se seu esposo José Rissi, e família, Gerson genro, Gerson Sorgetz. Esse projeto então foi da 
minha iniciativa e da própria bancada Progressista, é um Projeto de Lei que vai se transformar nessa noite com aprovação, e peço aprovação de 
todos os colegas vereadores, que vai conferir então a senhora Nelcy Rissi, o certificado de Mulher Cidadã na área de atividades comunitárias da 
mulher, conforme a Lei 1814 de 2011, que foi alterada na Lei 2311 de 2005. Essa Lei hoje aprovada, ela é iniciativa de cada bancada 
representativa aqui na Câmara de Vereadores, e essa honraria vai ser conferida na Semana Legislativa, pelo trabalho e a senhora Nelcy Rissi tem 
feito há muitos anos na nossa comunidade de Gramado, sempre na área do voluntariado. Então importante, que a gente lembra dessas pessoas, 
que trabalham de uma maneira voluntária, a servir o próximo. Eu peço então encarecidamente, que todos os vereadores aprovam esse Projeto de 
Lei, projeto simples, mas extremamente importante. É o reconhecimento da Casa, esse projeto teve um parecer positivo do Igam que acessoria a 
Câmara, também a da procuradoria aqui da Câmara autorizou a tramitação do Projeto, passou por duas Comissões, também com aprovação 
unânime das duas Comissões e hoje está aqui, na, no Plenário para ser votado e transformado em Lei. Peço então mais uma vez, aprovação de 
Projeto, e de antemão já parabenizar Dona Nelcy Rissi e seus familiares.” A Senhora Presidente coloca em discussão Projeto de Lei do 
Legislativo 2/2018 – dos vereadores da Bancada Progressista. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Aprovado 
por unanimidade. A Senhora Presidente coloca em discussão Moção nº 2/2018 – do Vereador Renan Sartori. “Moção de reconhecimento ao 
trabalho realizado pela empresa Bela Pagamentos”. Com a palavra o autor da homenagem Vereador Renan Sartori: “Boa noite a todos, reitero os 
cumprimentos. Estamos fazendo essa Moção para Bela Pagamentos, porque ela foi considerada entre as três empresas, melhores empresas entre 
Micro e Pequenas e médias empresas para se trabalhar no Brasil. Hoje ela vem desenvolvendo vários tipos de atividades, e dentre elas uma 
inovação total né, dentre as suas metodologias de trabalho, contratação de pessoas, e ela vem tomando uma proporção bem grande, e tem uma 
empresa também totalmente diferente dentro da sua estrutura física, para quem ainda não teve oportunidade de realmente fazer uma visita e 
conhecer todo o trabalho diferencial, que a Bela Pagamentos vem realizando na nossa cidade, além de ser mais uma empresa para arrecadar  
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impostos, e também gerar mão de obra. Por esse motivo que a gente fez essa proposição. Muito obrigado”.  A Senhora Presidente coloca em 
votação Moção nº 2/2018 – do Vereador Renan Sartori. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levantem-se. Aprovado por 
unanimidade. A Senhora Presidente coloca em discussão Moção nº 3/2018 – da Vereadora Rosi Ecker Schmitt. “Pela passagem dos 27 anos 
da oficina mecânica Gilberto Antônio Casagrande Automóvel Ltda, localizada no endereço RS 235 nº 12.913, no Bairro Casagrande”. A Senhora 
Presidente coloca em votação Moção nº 3/2018 – da Vereadora Rosi Ecker Schmitt. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários 
levantem-se. Aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: De acordo com Regimento Interno, cada vereador terá sete minutos para 
fazer o uso da palavra. O Vereador Dr. Ubiratã solicita a palavra, e saudando o Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais presentes 
disse: “Renovo meus cumprimentos. Queria parabenizar o senhor Ismael Lorenzoni, que se manifestou aqui no espaço do povo e eu revendo os 
doze compromissos da mudança de Fedoca e Evandro, entre os doze compromissos tem o compromisso número 3, que fala sobre rede integrada 
de ações de segurança em parceria com a Brigada Militar e a Polícia Civil, criação da Guarda Municipal, implantação de um programa de 
habitação para os agentes de segurança e aumento do auxílio-moradia dos policiais. A Guarda Municipal Ismael, que é uma promessa de 
campanha do Governo da mudança pode atender sim os bairros, especialmente as escolas, porque a Guarda Municipal ela vai ter fé pública. Ela 
pode autuar, ela pode prender, então eu acho que se essa promessa acontecer vai tá resolvido o problema de insegurança nas escolas, nós 
vamos aguardar, espero que aconteça. Também dizer que nós vamos ter a presença do secretário municipal de Administração, senhor Júlio César 
Dorneles da Silva aqui na Câmara no dia 7 de março de 2018 às 14 horas para falar sobre fatos que circularam nas mídias locais a respeito de 
nomeação para o cargo de Professor de Área 2 História, então eu como líder da Bancada Progressista estou fazendo esse convite para a nossa 
comunidade, para os meios de comunicação, para a imprensa, que se possam fazer presentes aqui no dia 7 de Março, ou seja, daqui dois dias 
para democraticamente nós ouvirmos as explicações do secretário de Administração a respeito dessa nomeação ou suposta autonomeação do 
secretário para o cargo de Professor de Área 2 de História no Município. Seria isso vereadora Manu.” O Vereador Erni Branchine solicita a 
palavra, e saudando o Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais presentes disse: “Renovo os cumprimentos a todos. Na verdade só vou 
citar, falar dos Pedidos de Providência que eu fiz junto à Casa. São solicitações da comunidade, dos moradores, a manutenção da Estrada São 
Roque-Forqueta, que está em péssimas condições, então os moradores pedem encarecidamente que se dê uma olhadinha naquela estrada e eu 
também não fiz um Pedido de Providência, mas os moradores da Linha Pedras Brancas, especialmente depois da sociedade também pedem um 
patrolamento, que inclusive eu vi no jornalzinho aí que saiu da Administração, que foram patrolados, feito 600 km de estradas de chão durante 
esse período, então são em torno de 200 km que a gente tem de estradas do interior, então algumas localidades possivelmente foram patroladas 
três vezes e segundo os moradores daquela localidade, a amarelinha não apareceu nenhuma vez depois da Sociedade Pedra Branca, está 
horrível aquela localidade, são pouco mais de 2 Km, são 20 moradores.” Vereador Luia Barbacovi solicita um aparte. Vereador Luia Barbacovi: 
“Há duas semanas atrás eu fiz um pedido.” Vereador Erni Branchini: “Ah, sim.” Vereador Luia Barbacovi: “Para a Prefeitura, para aquela estrada 
da Pedra Branca.” Vereador Erni Branchini: “Então só para reforçar Luia aqui o teu pedido e continua daquele jeito, assim, eu fui pra lá e me 
impressionei sabe. É um trecho de 3 Km aproximadamente que está completamente esquecido lá, aproximadamente 20 moradores, então é bem 
considerável, acho que tem que dar uma olhada nisso aí. Também da questão do Pedido da, para que o micro-ônibus da Gramado Turismo entre 
na Praça da Miss né Rosi? Tu que mora lá deve saber da importância né, possivelmente muitos moradores já solicitaram né, é um trechinho bem 
curtinho né, e é muito importante, tem muitas pessoas que usam esse transporte né, não seria difícil o ônibus só, leva menos que cinco minutos 
para fazer o contorno ali. então fica registrado aqui e eu, também uma pessoa que está ouvindo a sessão, acompanhando, ele pediu para que se 
coloque um pouco de areia no campinho lá da Praça da Miss que tá virado só em terra lá já, então vamos deixar o registro aqui também a respeito 
desse assunto. E também foi lido nessa Casa aqui, uma proposição minha de fazer uma homenagem à um cidadão gramadense muito conhecido, 
que atuou muito aí na área esportiva, trabalhou um tempo na Prefeitura, na habitação social, construção de casas populares, que é dar 
nomenclatura de rua Locarci Paulo Sete, popular Sete ou Setão. Eu acho que deve ser conhecido de todos aí né, então durante a semana vai, a 
gente vai tramitar nas comissões e possivelmente na próxima semana a gente estará fazendo essa homenagem à ele e aos familiares deles, então 
fica o registro aqui também. Luia tu falou das placas de sinalização, também recebi antes uma mensagem por telefone, do bairro Dutra, as pessoas 
falando ali da necessidade de fazer uma, melhorar a sinalização do bairro Dutra com, pintar as placas e tal, algumas diz que tá caída, então 
também vamos deixar registrado aqui. Agora eu quero fazer um agradecimento especial, que, os 15 dias primeiros né que eu, Vereador Rafael 
Ronsoni se licenciou, eu fui acompanhado, muito bem assessorado pelo William, então quero te agradecer Willian pelo teu empenho, pela tua 
competência, sempre pronto. Parabéns pelo teu trabalho e a partir de amanhã então vamos trocar de sala, o Volnei está se licenciando, deixando 
por 15 dias a Casa e eu continuo por mais 15, vou estar na companhia da assessora Emília né, então eu agradeço essa oportunidade Volnei, mais 
uma vez William fica o registro aqui do meu agradecimento pela sua competência, seu empenho. Obrigado.” A Vereadora Rosi Ecker Schmitt: 
solicita a palavra, e saudando o Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais presentes disse: “Reitero meus cumprimentos a todos e 
aproveito aqui a oportunidade para parabenizar a apresentação do Roger e da Isabel, que apresentaram aqui, fizeram essa linda apresentação 
aqui para as mulheres né. São dois instrumentos tão delicados e tão fortes, então eu acho que é como são as mulheres, delicadas, mas fortes. 
Então uma linda homenagem, parabéns. Também parabenizo o Ismael que veio aqui na Tribuna do Povo falar da sua preocupação com a 
segurança, no seu bairro, nas escolas. Parabenizo à ele e também é uma preocupação nossa também, com certeza de todos, a segurança da 
nossa comunidade, então me junto também a tua preocupação Ismael. Também aqui todos falaram do empenho e do belo trabalho que o Sandro 
Basan faz, também quero deixar registrado aqui o meu agradecimento à ele e parabenizando também à ele e a todos que fazem parte do 
MOCOVI, que trabalham em prol da nossa segurança, trabalho voluntário e que é tão bem feito por eles todos. Parabéns a todos e com certeza 
também agradecer a todos que fazem de uma maneira e outra a sua preocupação com a segurança, que ajudam financeiramente, que ajudam no 
grupo todo, então parabéns a todos os envolvidos. Também parabenizo a senhora Nelci Rissi, eu já tinha falado no início, mas parabenizo aqui 
pelo certificado que será dado à ela, de Mulher Cidadã, é um certificado justo pela homenagem que vai receber agora na Semana Legislativa. 
Parabéns a Dona Nelci e a toda a sua família. Boa noite a todos, boa semana.” O Vereador Everton Michaelsen solicita a palavra, e saudando o 
Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais presentes disse: “Reitero os cumprimentos. Senhora presidente eu quero ler aqui um ofício, 
que recebi da Câmara dos Deputados, do Gabinete Deputado Jones Martins, destinado aqui à Prefeitura de Gramado, que diz o seguinte: 
‘Assunto: Indicação de Emenda Impositiva Individual de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao Fundo Nacional da Saúde. Ilustríssimo Senhor 
Prefeito, comunico a Vossa Excelência que acatando a solicitação do vice-prefeito Evandro João Moschem, indiquei o Município de Gramado para 
ser contemplado com recursos da Emenda Parlamentar ao Orçamento Geral da União (OGU) 2018 no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
destinados à manutenção de unidades de saúde.’ Assinado deputado Jones Martins do MDB aqui do Rio Grande do Sul. Eu quero falar então um 
pouquinho comunidade do Pedido de Providência que eu tô fazendo hoje, que é a implantação de carregadores para celular em pontos de grande 
fluxo turístico aqui em Gramado. Eu fico tentando imaginar nos diversos pontos turísticos que nós temos aqui em Gramado, a Rua Coberta, Largo 
da Borges, o Lago Negro e até fiz umas pesquisas sobre os carregadores e identifiquei presidente que nas linhas de ônibus lá de Caxias do Sul já 
tem carregador de celular para os usuários. O celular, hoje a gente tem como uma ferramenta fundamental para o nosso trabalho, não só para o 
lazer, mas principalmente para o nosso trabalho e vai trazer sem mais um atrativo, mais um diferencial para nossa cidade, representando sim um 
um aspecto de modernidade. Só para ver, para que haja um entendimento, eu pesquisei bastante e identifiquei que a cidade de Nova York, ela tem  
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25 pontos para carregar celular, mas já com energia solar, então que é um passo mais à frente ainda lá na cidade de Nova York. Eu também 
verifiquei que muitas lojas tem o interesse de fazer os convênios com as prefeituras porque os clientes que chegam nas lojas enquanto que o 
cliente está almoçando, tá jantando ou tá fazendo compras, o celular também pode ser carregado. No site do YouTube tem várias informações 
sobre esses totens que carregam, são bem simples mesmo, são bem seguros. Eu acho que Gramado ficará também numa vanguarda se começar 
a trazer essa modernidade para o nosso Município. Muito obrigado senhora presidente.” A Vereadora Manu Caliari solicita a palavra, e saudando 
o Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais presentes disse: “Reitero os cumprimentos. Quero falar sobre um Pedido que eu fiz, 
solicitando aos Correios para que estude a viabilidade de atender os moradores do Loteamento Vivendas do Arvoredo. É um bairro que tá 
crescendo, com certeza é um setor de desenvolvimento urbano em um futuro próximo e nós precisamos que o Correio atenda esse novo 
loteamento, que tá cada dia maior e com certeza precisa desse serviço tão essencial. Quero falar então sobre o projeto que tá na Casa, sobre a 
concessão do Lago, dos pedalinhos do Lago Negro. Eu trouxe no ano passado a situação caótica e absurda da concessão que está vigente. Eu 
pedi uma prestação de contas ao Governo em relação ao faturamento e ao que o Município ganha com essa concessão dos pedalinhos e é uma 
coisa assim absurda. Para vocês terem uma ideia, o Município paga R$ 12.000,00 (doze mil reais) para a pessoa que administra os pedalinhos 
fazer esse serviço. E o concessionário, enfim, ele disse que fatura R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e deposita R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para 
o Município, ou seja, sobram R$ 3.000,00 (três mil reais) dessa conceção que nós sabemos que a olhos nus, quem para ali por duas, três horas vê 
que não é esse o faturamento, então é muito importante que esse assunto esteja nesta Casa. É muito boa a atitude do Governo em tentar 
organizar isso e fazer de fato as coisas funcionarem com transparência, como tem que funcionar. O Município, eu tenho certeza, vai ganhar um 
bom dinheiro com isso, o projeto que está na Casa propõe um aluguel de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e uma série de imposições, mas é 
importante quando a gente analisa o Lago Negro, analisar a outra situação. Eu estou fazendo um pedido essa semana para ver a situação de tudo 
que tá explorando aquele local ali, o paradouro Lago Negro, de quem é a concessão, por quanto tempo, quanto paga, porque nesse projeto estão 
algumas atribuições à esse novo concessionário, que acabam englobando todo o contexto do Lago Negro e nós sabemos que nós temos outros 
concessionários ali, então nós temos que dividir essas obrigações, saber de quem é a obrigação do que, quem tem que fazer manutenção de 
banheiros, por exemplo, vai ser o concessionário dos pedalinhos ou o concessionário do Parador Lago Negro? Quanto paga essa pessoa e quem 
é essa pessoa? E quanto paga que tem a concessão do Parador Lago Negro, que é um estabelecimento que com certeza dá um retorno financeiro 
bem interessante. Quanto o Município ganha com isso? Nesse momento, aproveitar que está na Casa a questão da concessão dos pedalinhos, é 
importante também pensar em todo o contexto do Lago Negro e já que estamos organizando uma parte, vamos organizar o todo. Essa é a 
intenção dos vereadores dessa Casa e eu estou fazendo pedido essa semana. Quero parabenizar o Executivo pela ciclofaixa, que com certeza é 
um grande avanço, eu em muitos momentos lutei em relação a isso, fiz pedidos de providência, a pedido da Tela e também participei de muitas 
reuniões para viabilizar a ciclovia Gramado-Canela, isso depende também de verba do Governo Estadual, a permissão do Governo Estadual, em 
função da rodovia também ser comandada pelo Estado, mas o que podemos fazer aqui no Município nós devemos fazer, uma vez que mobilidade 
urbana é nosso problema e que saúde é fundamental, a gente tem que estimular a prática de exercícios físicos, nós temos que promover lazer 
para a comunidade e turismo também, porque com certeza aqui é um roteiro de turismo, que liga dois lagos bonitos e lindos, dois pontos turísticos 
da nossa cidade, então estão de parabéns todos os envolvidos e a comunidade agradece por essa iniciativa. Eu participei da prestação de contas 
do Natal Luz no Serrano e os resultados foram bons do Natal Luz, nós tivemos lucro, se eu não me engano três milhões, cinco milhões, então o 
resultado financeiro foi muito bom, a Gramadotur reconheceu com humildade os pontos que devem melhorar. Eu tenho algumas considerações 
que eu acho que são importantes, vai se manter espetáculos, vai se manter diretores, enfim, de coisas que talvez não deram muito certo. É claro 
que pensando em economia é bom, porque nós vamos manter muitas coisas, mas esse é um Natal luz que deve servir, claro, corrigido todos os 
erros, como um ponto para se pensar se realmente devemos manter algumas pessoas ou devemos renovar, principalmente com relação aos 
espetáculos e a decoração também, nós esperamos e foi um comprometimento da Gramadotur de melhorar muito a decoração, que ganhou a nota 
mais baixa em todos os quesitos da pesquisa realizada pela Gramadotur. Recebeu nota 68, eu acho que ainda recebemos uma nota boa, porque 
realmente houve um descontentamento muito grande em relação a decoração, mas teve resultados positivos e isso é bom. Tivemos no senado 
então a liberação do Uber e é um momento pertinente para que venha para essa Casa, para que o Executivo mande para essa casa o Projeto de 
regulamentação para esse tipo de transporte. É importante dizer que essa Casa já promoveu várias audiências públicas a esse respeito, nós já 
tivemos aqui projetos sendo discutidos, mas no momento não temos nenhum projeto na Casa e temos certeza que esse é o momento certo para 
que os prestadores de serviço façam da maneira que Gramado e os nossos turistas e comunidade merecem, com regulamentação, tudo certinho 
para não haver essa disputa tão grande entre taxistas e Ubers, então com respeito à comunidade, à esses profissionais e aos turistas e usuários, 
nós então esperamos que o Executivo mande de forma urgente o Projeto para essa Casa e aqui será discutido e com certeza aberto para a 
comunidade. Eu fui procurada essa semana por empresários que querem adotar praças tá. Isso é muito legal, é um projeto, inclusive Renan, do 
Miron, indicação do Miron, foi assinado pelo prefeito Nelson Dinnebier no ano de 1991 e nós temos empresários que querem adotar praças, isso é 
muito importante, porque sai dos ombros do Poder Público, a iniciativa privada quer ajudar, então eu quero chamar o governo para nós 
incentivarmos os empresários que querem adotar uma praça, que possam cumprir essa lei, possam fazer. Aí a gente vai ter economia de recurso 
público e praças lindas, porque os nossos empresários amam essa cidade e a gente vê isso nas atitudes da iniciativa privada, sempre investindo 
em Gramado e ajudando a comunidade de vários aspectos. Muito obrigado.” O Vereador Luia Barbacovi solicita a palavra, e saudando o Senhor 
Presidente, Senhores Vereadores e demais presentes disse: “Reiterar os cumprimentos a todos. Eu queria, primeiro, só a questão dessa última 
colocação da presidente, em relação à praças. Quando fui secretário de Panejamento nós fizemos em torno de três ou quatro parcerias com a 
iniciativa privada, e isso lá se vão 10, 12 anos ou mais. Eu queria só registrar aqui o falecimento do empresário Raul Rondon, porque ele apesar de 
ter toda a sua vida empresarial centrada em Caxias do Sul, ele tem um forte vínculo com Gramado, lembrando que a sogra dele é Masotti, irmã 
aqui dos Masotti aqui Gramado, prima, a esposa dele é prima do meu pai e então ele todos esses anos sempre participou das atividades aqui em 
Gramado, principalmente na área religiosa, inclusive com patrocínios no Gramado Aleluia e outros eventos ligados à igreja, ele sempre esteve 
presente, nos eventos familiares sempre presente e se caracterizou pela simplicidade, hoje estava ouvindo alguns funcionários dele falando e é 
verdade, ele mesmo agora já com mais de 80 anos, 88 anos, ele ia almoçar com os funcionários, ele circulava com certa dificuldade por dentro das 
empresas, então é o tipo de empresário que independente de onde viva ele é um exemplo para todos, pessoa que lá com 70 anos ou mais 
começou mais uns quatro, cinco negócios, atividades, todas prosperaram. Criou novas empresas, quando poderia estar descansando e realmente 
gerou milhares e milhares, gera milhares e milhares de empregos e certamente a economia da Região das Hortênsias, ela, o fato de estar muito 
próximo de Caxias do Sul, da serra, certamente teve influência e receber o benefício do trabalho do Raul, então eu queria deixar esse registro, 
acho que todos que conheceram ele tiveram a oportunidade de ouvi-lo, certamente tem uma imagem positiva de uma pessoa do bem, de uma 
pessoa que tinha um lado social fantástico, pessoa que criou projetos como o projeto Florescer, que está com crianças lá em Caxias do Sul, 
fantástico, de onde saíram grandes profissionais da área de metalurgia e transformou, Caxias do Sul e a região é o segundo Polo Metalúrgico do 
Brasil, então eu queria deixar esse registro e também presidente só pra aproveitar o espaço. Semana passada o Jornal Integração, acho que foi 
sexta-feira, fez uma matéria muito boa sobre a casa de jogos que atualmente está vindo para cá e eu queria lembrar que em novembro, dezembro 
depois que eu tive em Brasília e que eu trouxe aqui o que eu ouvi do presidente do Congresso, que em 2018 vai ser aprovado o jogo no Brasil. Ele  

FL. Nº: 41 



 

RQ - 025 

Data: 19/10/2010 

Revisão: 001 

Página 10 de 12 

Ata de Sessão 

 
Plenário JULIO FLORIANO PETERSEN                                                                                                                               

                                                                     - XV Legislatura – 
  
estava juntando três projetos que estavam tramitando na Casa e dentro dos princípios desse projeto, enfim, dentro daquilo que esses projetos 
estavam prevendo, seria definido em cada estado, com exceção de  São Paulo, Rio e Bahia, me parece que o Paraná, que tem um mais do que 
um local. Seria um local por estado e de preferência em regiões com alto potencial turístico, então certamente se aprovado esse projeto, ele virá 
para a nossa região, então é importante, foi falado aqui muito em segurança, foi falado muito nas atividades aqui voltadas ao turismo, mas é muito 
importante nós ficarmos atentos e ver se realmente, se o jogo é positivo ou não, isso é uma questão de análise e de visão de cada um, mas 
certamente vai mexer com a região e vai transformar a região se o jogo vier pra cá. Se é positivo ou negativo, isso cada um tem a sua opinião. Isso 
é realmente uma coisa que devemos aguardar, então queria deixar esse registro e também foi falado aqui do Natal Luz, achei, eu estive também 
na prestação de contas, achei positivo, o resultado sempre é positivo. As iniciativas para esse ano também, de já iniciar as licitações, acho 
importantíssimo, acho que talvez um dos grandes pecados é demorar para tomar as decisões, foram definidos diretores e eu só, a única coisa que 
ainda tenho um pouco de receio em relação à Gramadotur é a posição do Néspolo, esses dias ainda jantei com um grupo de pessoas que ele 
estava junto e ele não definiu se vai concorrer ou não, então no momento que ele permanecer e isso, essas iniciativas agora são todas positivas, 
mas se tivermos que trocar a direção daqui três ou dois meses, enfim, tem até 6 de abril, isso é muito ruim para a Gramadotur, então eu acho que 
seria importante, nós como legisladores, o Executivo realmente ter uma posição definitiva do Néspolo para ele não, a saída dele não vir prejudicar 
aquilo que está sendo positivo, de iniciar cedo os preparativos para o Natal Luz. Obrigado.” O Vereador Renan Sartori solicita a palavra, e 
saudando o Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais presentes disse: “Reitero meus cumprimentos à todos, vou usar esse meu espaço 
para falar sobre três Pedidos de Providência que eu realizei, dois dentro da semana passada e um nessa semana. Quando tivermos a 
oportunidade de ter a reunião com os moradores e professores e também alunos da Escola Nossa Senhora de Fátima no bairro Vila do Sol, 
referente à situação das outras crianças da Escola Infantil Raio de Sol, alguns moradores acabam vendo o símbolo do vereador e também 
cobrando algumas reivindicações do bairro e também acho oportuno e a gente sempre se coloca à disposição dentro do possível para ajudar. 
Dentro de muitos assuntos e reivindicações que foram colocadas lá naquele dia, eu consegui observar um dos motivos, um que me motivou a fazer 
então esse Pedido de Providências, para que se estude então a viabilidade de se planejar um novo projeto para o acesso à escola Nossa Senhora 
de Fátima. Já conversamos com a Rose, né Rose, Que conhece bastante a realidade daquele bairro, sabemos que é uma demanda bem antiga 
daquela comunidade, que relatam que tem muita dificuldade na chegada, na saída de alunos, foi um dos motivos que eles também alegaram, de a 
Escola Infantil Raio de Sol não se mudar para lá, por também ter uma dificuldade de viabilidade, de chegada e saída de alunos, em dias de chuva 
isso se agrava ainda mais, devido logicamente a estrada ser íngreme, ser curta, ser pequena. Tivemos também uma informação, semana passada 
a Manu também comentou de uma reunião que a gente teve junto com a Secretária de Educação Gilça e também sua equipe, onde eles 
mostraram uma intenção positiva em atender a comunidade nesse ponto e em outros pontos também referente a Raio de Sol. Temos que também 
parabenizar a secretária que desta vez então chamou os vereadores para a conversa, que são realmente os representantes da comunidade, para 
o diálogo e tenho certeza que com a união desses dois poderes chegaremos em uma conclusão bem interessante, bem positiva para aquela 
comunidade. Realizei também um outro Pedido de Providência com a mesma finalidade do pedido que eu já havia realizado para o Perinão, para 
que se instale banheiros públicos para os usuários das praças de fronte ao Colégio CAIC. Praça essa que tem várias atividades e que não tem 
banheiros públicos para uso da comunidade. Dando sequência então e pro meu último Pedido de Providências, fiz um pedido para que se estude a 
viabilidade de colocação de tachões de sinalizações na Rua Emílio Leobet no bairro Avenida Central. O pedido, ele veio dos comerciantes ali 
daquela região, para quem é morador ou para quem não é, possivelmente passa por aquela estrada, porque a estrada velha, nós temos ali uma 
rótula que fica defronte à Bichos da Serra, que fica de fronte ao Mercado do Roque e para quem frequenta aquele bairro vê que muita gente às 
vezes atravessa aquela rótula reta e não cumpre o trajeto que ela ordenaria, então é um ponto bem interessante a se pensar por que bota em risco 
as pessoas, os animais, os carros também, as bicicletas que ali frequentam, então seria interessante ser guiado por tachões até um ponto, só do 
ponto que vem Avenida-Bairro, para que seja sanado esse problema. Dentre muitos projetos e muitas coisas que a gente fala, acho que o Erni foi 
pontual em alguns pontos que ele falou, referente à estrada do São Roque, fomos procurados, eu e o professor Daniel também, referente ao 
mesmo assunto, falamos já com o secretário Meneguzzo, ele me comentou que ainda tem duas linhas que ele vai fazer anteriormente, mas que os 
serviços vão chegar lá no São Roque também. Parabenizar também pelo dia da mulher que vai ser dia 8, mas também pela semana da mulher, 
merecedoras, temos a nossa presidente Manu aí mostrando que a mulher tá em evidência né. Sobre os animais soltos, que o Erni também 
levantou acho bem importante, que realmente a gente vê em Gramado um número não sei se crescente, mas a gente entende e as vezes eu 
posso comparar até a questão dos animais soltos até com algumas, com a creche, o Município atende, atende, atende, mas parece que nunca é o 
suficiente. Precisamos sim melhorar a nossas campanhas educacionais, precisamos melhorar as campanhas também de adoção e o castramóvel, 
o castramóvel é uma comunicação direta com a comunidade, tem pessoas que têm dificuldade ou preguiça, ou vários fatores e o castramóvel 
acaba sendo algo que vai até a comunidade e tende a minimizar pelo menos esse problema, que a gente sabe que é crescente não só em 
Gramado. A Presidente Manu Caliari solicita Questão de Ordem: Presidente Manu Caliari: “Quando vai começar o castramóvel?” 
Vereador Renan Sartori: “Não temos ainda uma data, mas é importante que essa política seja aplicada brevemente porque realmente é uma 
demanda que a gente sente que é oportuna. Falando um pouquinho então de educação, perdão de saúde, que é muito importante, algumas boas 
ações estão sendo feitas na Secretaria da Saúde, comandada pelo ex-vereador dessa Casa João Teixeira em prol do nosso Município, muitas 
vezes o assunto da Saúde, ele é esquecido devido alguns pontos negativos aí que a gente sabe do nosso Hospital, mas acredito que eles devem 
ser levantados aqui em Tribuna, porque eles são muito importantes também para Gramado e vem mostrando também um lado de evolução na 
saúde dentre algumas coisas que o Everton citou de valores, de consultas que eram pagos na gestão passada a três vezes mais do que é pago 
hoje e alguns pontos que eu salientei e vou citar seis pontos que eu considerei importante. Reativação do programa PIM, que é a Primeira Infância 
Melhor, com cinco visitadores e um coordenador em atendimento das famílias em vulnerabilidade no Município, hoje atende mais de 30 famílias 
em vulnerabilidade. Temos também a causa animal, foram 979 animais castrados, 1080 microchipados e 140 doados, 526 atendimentos animais 
através do Fala Cidadão, que virou um canal de reivindicação da comunidade. Investimento em mais de um milhão de reais, onde se tem 266 cães 
e 27 gatos sob supervisão então do Município. Precisamos também evoluir dentro do Conselho da Causa Animal para que delibere assuntos 
pertinentes. Temos também a reforma do posto da Várzea Grande da Vila Olímpica, para receber mais três estratégias da Saúde da Família, bem 
como as UBSs do Pórtico II e da Jardim, também com previsão para o segundo semestre de 2018. Temos aprovação do projeto do Novo Centro 
de Saúde da Várzea Grande, com previsão de início de obra ainda neste primeiro semestre de 2018. Tivemos também a reativação do projeto do 
Horto Municipal que foi um lugar onde a gente também, os vereadores fizeram a fiscalização e vai ter uma parceria entre a Saúde, entre a 
Secretaria da Saúde e de agricultura e o último deles a construção... Dez segundos, a construção da Academia do SUS que hoje é no Perinão, 
junto ao Centro de Saúde, junto ao Postão ali. Quem visitou a academia do SUS ali no Perinão via que ela realmente estava de forma improvisada. 
Muito obrigado e uma boa noite a todos.”O Vereador Prof. Daniel solicita a palavra, e saudando o Senhor Presidente, Senhores Vereadores e 
demais presentes disse: “Reitero meus cumprimentos a todos. Primeiramente gostaria de falar sobre o meu Pedido de Providências, para falar dele 
quero falar do que eu fiz na semana anterior. Eu fiz um Pedido para que o Executivo buscasse junto as emissoras de TV o sinal digital. Visto que 
hoje nós temos duas emissoras com sinal digital instalado, então o Renato Martins vai trazer a justificativa, mas ele disse que já está em tratativa, 
já tem uma emissora a mais que vai vim até a metade do ano e que está buscando junto às outras emissoras a vinda então do sinal digital. E esse  
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pedido, ele provocou outros questionamentos da comunidade, que eu transferi estes questionamentos para esse pedido aqui, que nós estamos 
pedindo providências para que através de Secretaria competente realize um estudo técnico sobre a possibilidade da mudança de antena, que 
abriga as estrutura de retransmissão do sinal digital no Município de Gramado, então muitas pessoas tem se queixado de que o sinal digital não 
tem chegado até a sua casa e muitas pessoas trabalham na área de instalação de antenas, nesse setor tem colocado o questionamento se o local 
onde está a antena hoje é o melhor, existem sugestões, existem colocações, então nós também temos um problema que não há uma área 
específica, não há uma Secretaria específica da Prefeitura que cuida, geralmente são as emissoras de TV que instalam, pagam, alugam espaço 
nessa antena, então o primeiro pedido eu encaminhei à Comunicação do Município, até porque nós temos lá o Renato Martins, ex-diretor do Grupo 
Bandeirantes, que tem conhecimento, que tem relação com as emissoras de TV e agora nós estamos buscando junto ao Executivo faça essa 
reflexão faça esse estudo e que consiga ela, ordenar, coordenar então o melhor local para que as pessoas possam receber o sinal digital do maior 
número de emissoras possíveis nas suas casas. Também estive presente na semana passada na prestação de contas do Natal Luz. Eu acho que 
foi muito importante, eu acho que foram informações importantes, eu também concordo com a vereadora Manu, é importante também quando a 
Autarquia vai lá e diz ó nós acertamos aqui, melhoramos aqui, mas nós reconhecemos que em determinadas situações nós erramos e nós vamos 
trabalhar para melhorar, então já foi anunciado a diretora de decoração que é Cláudia Casagrande, o diretor artístico é o Edson Erdmann, já agora 
já está definido, então isso vai dar agilidade ao processo. Para se ter uma ideia na metade do ano passado que foram feitas essas definições, 
então isso atrasa o processo. O total de ingressos vendidos foi de 220.305 e o total de ingressos emitidos foi de 247.550, então fora os duzentos e 
vinte mil, são do Natal Solidário, patrocinadores, convidados, cortesia. O resultado que a vereadora Manu trouxe aqui, também os outros colegas 
de lucro foi de cinco milhões, cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e sete,  lembrando que hoje o Natal Luz, de certa forma é o 
evento que financia as outras atividades do Natal Luz, os outros eventos da Gramadotur, ela de certa forma é a atividade, é o evento que dá o 
maior lucro e que possibilita que outros eventos da Gramadotur sejam feitos com esse valor. E algo que me chamou muito a atenção, que é 
importante colocar, essa pesquisa de satisfação que foi feita, que ela revela um pouco o que nós, o que a comunidade tem falado, o que as 
pessoas têm colocado. Para se ter uma ideia, o turista que se sente bem Gramado, 91,5%, organização e limpeza 93,2%, é muito positivo esses 
resultados, acesso à informação 90%. Média de avaliação de grandes filas 39, média de avaliação Natal Pelo Mundo 89%, média de avaliação do 
Reencontros 87%, decoração 68,3%, ele tá bem abaixo, embora seja uma avaliação positiva aos olhos das pessoas que chegam aqui, ela está 
muito abaixo da avaliação dos outros itens. E a Gramadotur também fez esse reconhecimento, que precisa evoluir nessa questão tão importante 
que é a decoração, então parabéns ao Néspolo, parabéns especial a Iara que tem feito um grande trabalho também. Parabenizar um trabalho que 
também tem chamado a atenção, da assessoria de imprensa do Natal Luz, que foram, eu apresentei há alguns meses atrás aqui um belo trabalho 
feito pela assessoria de imprensa, que também tem junto com as mídias sociais levado esse evento ao mundo todo, que é muitas vezes uma, é 
uma propaganda gratuita, espontânea. Eu também gostaria de trazer algumas informações como líder do governo, em relação, eu fiz alguns 
contatos durante a Sessão, em relação ao motorista que se acidentou, ele está, é um concursado em probatório, o concurso dele é para máquinas 
pesadas, na descrição do cargo dele é possível fazer transporte. Há um concurso em via de ser realizado que vai tentar preencher essas vagas, 
essas deficiências. Lembrando que na gestão passada a maioria dos motoristas eram cargos de confiança e isso sim é um problema. Esse 
motorista, ele é motorista de máquina pesada e isso, quem dirige uma retroescavadeira tem condições de dirigir um caminhão, acho que é claro 
isso, não há nenhum problema sobre isso, mas nós vamos apurar as informações. Sobre o cachorro nas ruas, acho que o Renan falou alguma 
coisa, mas a vigilância tem enviado correspondências para as associações de bairro para que elas se comuniquem com a comunidade também. 
Eu vou levar o anteprojeto do Luia de novo para o Executivo Luia, também amanhã para trazer essa informação, amanhã vamos ter sim a reunião 
com o Sessin, que é o presidente da Comissão de Idoso e com ou a secretário ou o adjunto para trazer, para nós debatermos esse projeto que 
destina verbas para pesquisa, que vai ser feita pela UCS. Também já está agendada uma reunião, onde vai estar presente a Rosaura, secretária 
do Meio Ambiente, a Rúbia do Turismo e a Procuradoria do Município, a Rosaura está voltando agora de viagem, então ela lá vai esses três.” 
Vereador Dr. Ubiratã solicita Questão de Ordem. Vereador Professor Daniel: “Eu já, acho que a gente já abre, eu só, só para finalizar. É isso, 
então use o espaço tranquilo.” Vereador Dr. Ubiratã: “Você se referiu, na gestão passada tinha motorista CCs dirigindo, quem seriam eles?” 
Vereador Professor Daniel: “Eu posso trazer essa informação na próxima Sessão.” Vereador Dr. Ubiratã: “Tá bom, obrigado.” O Vereador Volnei 
da Saúde solicita a palavra, e saudando o Senhor Presidente, Senhores Vereadores e demais presentes disse: “Reitero meus cumprimentos a 
todos. Primeiramente eu gostaria de comentar que enquanto percorria a Sessão, a assessora, a Roberta, assessora do deputado federal Renato 
Molling me passou informações que tá sendo empenhada R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para custeio, para o Hospital Arcanjo São Miguel. O 
valor da emenda teria sido R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) se pudesse ter sido cadastrado no CNPJ do Hospital, mas como encontram 
dificuldades, como a gestora do CNPJ é a Sefas, não foi possível cadastrar, então para custeio apenas restou os R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais) do deputado Renato Molling. Também o Afonso Hamm, na mesma situação que seriam R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) cadastrado no 
CNPJ da mantenedora, tiveram que cadastrar no Fundo Municipal da Saúde de Gramado para custeio, para o Hospital Arcanjo São Miguel R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais), então no decorrer dos próximos dias estão me mandando os ofícios e assim que vierem eu vou apresentá-
los aqui para a comunidade estar ciente dessa questão. Falar um pouquinho da prestação de contas do Natal Luz, onde foi apresentado um lucro 
de cinco milhões de reais, mas ficou uma questão assim que ficou bastante chata dá para se dizer assim. Nós tivemos diversas reuniões aqui 
nessa Casa, tratando de alguns eventos, onde os valores seriam destinados para o Hospital Arcanjo São Miguel. Simplesmente esses eventos não 
aconteceram, esses eventos extras que seriam feitos para o Hospital Arcanjo São Miguel e em momento algum nenhum de nós vereadores 
tivemos essa informação. Então no mínimo teve falta de respeito e consideração com essa Casa no momento que não veio essas informações. A 
questão da Saúde, eu já tinha falado até pros meus colegas de bancada que eu gostaria mais de nem me pronunciar, mas as questões são tão 
evidentes e o assunto vem à tona todos os dias né. A questão dos exames que foi referido, que se pagava três vezes mais do que Canela, sim 
acontecia isso sim, não é mentira de quem trouxe essa informação, mas a diferença nos exames de raio-x, que aqui em Gramado se fazia raio-x 
digital e em Canela se fazia o raio-x comum, a tabela SUS, sem considerar ainda que a Intelimagem fazia os exames dentro do Hospital sem 
nenhum custo de aluguel onde prestava também serviços.” Vereador Dr. Ubiratã solicita um aparte. Vereador Dr. Ubiratã: “Considerando também 
que em Canela não tem técnico de raio-x lá, não tem médico radiologista, na verdade quem fazia os laudos era um técnico, extremamente irregular 
este tipo de atividade, não era médico radiologista, era técnico.” Vereador Volnei da Saúde: “Então mais uma informação que vem aqui também. 
Continuando a questão da Saúde, hoje apenas três casos me procuraram, uma troca de marca-passo, uma paciente com mais de 80 anos, que 
está desde setembro aguardando e agora parece que as primeiras consultas começaram a acontecer, mas não tem previsão de realização da 
troca do marca-passo. Outra pessoa, o motivo de um cateterismo que me procurou e a testemunha tá aqui o Renan, que é testemunha, que sabe o 
caso do vô dele. Quanto tempo, não gostaria de citar nome até para não personalizar as coisas, quanto tempo o teu vô precisou para conseguir o 
cateterismo e ainda não tenho certeza se foi feito pelo SUS ou se foi feito particular, então ele me procurou no Hospital várias vezes, então são 
questão questões bem pertinentes.” Presidente Manu Caliari solicita um aparte. Presidente Manu Caliari: “Eu também fui procurada e estou 
tentando viabilizar junto ao Gabinete do deputado Sérgio Peres em Porto Alegre por um paciente que está na UTI com infarto grave, esperando o 
cateterismo, que na minha visão não é um procedimento tão complexo, poderia ser feito aqui, desde terça-feira e um infarto grave.” 
Vereador Volnei da Saúde: “Então para complementar, quando se falou tanto em economia, principalmente dentro da Secretaria da Saúde,  
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economia em medicação, deixar a população seis meses sem remédio, é uma bela economia. Deixar seis meses sem cirurgias eletivas, excelente 
economia. Poderia se contratar cateterismo aqui no Hhospital, bastaria se negociar com a equipe e se conseguiria esses exames a um preço 
relativamente acessível, que entre quatro, cinco mil reais, talvez na necessidade de pôr um stand dobraria esse valor, mas se conseguiria fazer 
aqui. Agora imagina, uma pessoa infartada teria que ir à Porto Alegre, uma pessoa de 80 anos tem que ir à Caxias de outras formas, porque que 
não consegue pelo SUS, então a questão de estar bem é muito relativo e eu não eu não tenho como medir que a Secretaria da Saúde possa estar 
bem, pelas condições apresentadas hoje e em todos os outros dias. Também me surpreende os números apresentados. 22,7% gasto do 
orçamento em saúde pública, sabendo que 6 meses sem remédio, mais as cirurgias eletivas paralisados seis meses. Se tudo isso tivesse 
acontecido, nem vou comentar as outras questões, as fitinhas dos diabéticos, fraldas e N questões que, exames que aconteceram. Qual teria sido 
o gasto na Secretaria da Saúde? Será que 30% teria sido suficiente? Por isso era hoje, meu muito obrigado.” AVISOS DA PRESIDENTE: Teremos 
na quarta feira uma Sessão Especial, com a convocação do secretário Júlio Dornelles, às 14 horas, para explicação a respeito da sua auto 
nomeação. E amanhã às 14 horas, com a confirmação do líder de governo, teremos então ou a Secretária Ana Lovatto, ou adjunto Ricardo 
Cazanova, para explicações sobre o repasse de mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para a UCS. Então nós convocamos os vereadores 
que quiserem estar presente, e é muito importante a participação de todos. Nada mais tendo a declarar, convoca os senhores vereadores e a 
comunidade, para a Sessão Ordinária no dia 12 de março de 2018 neste Plenário. Boa noite a todos. Sala de Sessões em 05 de março de 2018. 
Mª Aparecida Oaigen Benetti, Assessora de Cerimonial e Protocolo  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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