MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 17, DE 18 de Maio de 2018

"CONCEDE

O TÍTULO DE CIDADÃO

HONORÁRIO À RONALDO ANTÔNIO
GABBI".
MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti.
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte
LEI:
Art. 1º É concedido o Título de Cidadão Honorário do Município de Ivoti, à
RONALDO ANTÔNIO GABBI, pelos relevantes serviços prestados ao Município
na área da segurança pública, em conformidade com a Lei Municipal nº
2493/2009.
Parágrafo único. - A Síntese biográfica do homenageado é parte integrante
da presente Lei.
Art. 2º O Título será concedido na sede do Poder Legislativo, em data e
hora a ser designada pela Mesa Diretora, oportunidade em que o agraciado
receberá placa alusiva ao fato.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MARLI HEINLE GEHM

MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I

Ronaldo Antônio Gabbi nasceu

em 27 de outubro de 1967, na

comunidade de Vista Alegre, interior do Município de Pejuçara/RS, sendo o
segundo de cinco filhos de Domingos Somavilla Gabbi e Maria Sartori Gabbi. Em
22 de fevereiro de 1992, casou-se com Jonara Nifa Rosa Gabbi, com quem teve
três filhos: Ruan, Lâina e Lauren. Ronaldo sempre estudou em escolas municipais
e estaduais do Município de Pejuçara, tanto nível fundamental e nível médio. De
1990 a 1991 entrou para o curso básico de formação policial militar - CBFPM no
16BPM/ Panambi. Nesse local iniciou sua carreira na Brigada Militar, entrou
como aluno soldado no curso de formação em segurança pública destacando-se
entre os cinco alunos soldados em foemação da turma. Serviu de 1991 a 2000 no
16º Batalhão da Polícia Militar de Pejuçara. De 2000 a 2001 fez o curso de Sargento
na cidade de Santa Maria, sendo que em 06 de agosto de 2001 passou a servir na
CRPOVRS sede. Foi promovido a 2º Sargento em 13 de julho de 2001 e promovido
a 1º sargento em 16 de setembro de 2002. Ainda no ano de 2001, no mês de
outubro foi transferido para o Município de Ivoti, onde exerceu a função de
subcomandante, permanecendo no local até março de 2010. No mês de março de
2010 foi transferido para o Município de Presidente Lucena, onde exerceu a
função de comandante da Brigada Militar até o dia 06 de maio de 2018, sendo que
no dia 07 de maio foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul
a sua ida para a reserva (aposentadoria) e a mudança de sua patente passando a
ser Tenente da Brigada Militar. Atualmente Ronaldo mora com sua família na
cidade de Presidente Lucena.

