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Ata de Sessão 

 
 
 
Plenário JULIO FLORIANO PETERSEN                                                                                                                               

                                                                    - XV Legislatura – 

 

Ata nº 01/2019 da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 07 de janeiro de 2019 às dezoito horas, no 
Plenário Júlio Floriano.  

 

Ata nº 01/2019 da 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 07 de janeiro de 2019 às dezoito horas, no 
Plenário Júlio Floriano Petersen, sob a Presidência da Vereadora Manu da Bancada Partido Republicano Brasileiro, estiveram presentes 
os seguintes Vereadores: compondo a Bancada Progressista, Dr. Ubiratã, Luia Barbacovi, Rafael Ronsoni,  Rosi Ecker Schmitt e 
Volnei da Saúde; compondo a Bancada do Movimento Democrático Brasileiro, Everton Michaelsen e Renan Sartori; compondo a 
Bancada do Partido dos Trabalhadores, Prof. Daniel. A senhora Presidente saudando a presença dos senhores vereadores, da 
comunidade e invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos desta 1ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, 
e convidou todos os presentes para em pé ouvir o Hino de Gramado. Em ato contínuo a Presidente solicita a Assessora de Cerimonial e 
Protocolo, Mª Aparecida Oaigen Benetti para fazer a Leitura da Bíblia, Hebreus 10-24. Na sequência senhora presidente passa a 
Transmissão de cargos para nova Mesa Diretora 2019, solicita a assessora de cerimonial e protocolo para citar as autoridades 
presentes, e após faz o uso da palavra para fazer seu agradecimento a todos que estiveram juntos  neste ano de presidência que hoje 
encerrou. Neste momento a vereadora Manu da Costa transmitiu a Presidência desta Casa Legislativa ao Vereador Rafael Ronsoni, 
bem como empossou a Mesa Diretora de 2019 formada pelos seguintes vereadores: vice presidente, vereador Dr. Ubiratã, primeira 
secretária vereadora Manu da Costa, segundo secretário vereador Volnei da Saúde. Vereadora Manu da Costa passa a palavra ao atual 
presidente Rafael Ronsoni que fez seu agradecimento, e passou a palavra ao Prefeito Municipal João Alfredo de Castilhos Bertolucci, 
e após o pronunciamento do Prefeito Municipal, presidente Rafael Ronsoni deu continuidade a Sessão Ordinária. Senhor Presidente 
coloca em discussão Ata nº 44/2018 da 43ª Sessão Ordinária de 17.12.2018. Em ato contínuo coloca em votação Ata nº 44/2018 da 
43ª Sessão Ordinária de 17.12.2018. Aprovada por unanimidade. Senhor Presidente coloca em discussão Ata nº 04/2018 da 4ª Sessão 
Extraordinária de 17.12.2018. Em ato contínuo coloca em votação Ata nº 04/2018 da 4ª Sessão Extraordinária de 17.12.2018. 
Aprovada por unanimidade. Na sequência, solicita a assessora de cerimonial e protocolo para que faça a Leitura do Expediente. GRANDE 
EXPEDIENTE, neste espaço fizeram o uso da palavra os seguintes vereadores: Everton Michaelsen, Luia Barbacovi, Manu, Prof. 
Daniel, Rafael Ronsoni, Renan Sartori, Rosi Ecker Schmitt e Volnei da Saúde. Presidente Rafael Ronsoni abre o espaço para que 
seja feita a indicação dos membros titulares das Comissões 2019, e solicita que cada de bancada faça sua indicação. Vereador Dr. 
Ubiratã passa a liderança da Bancada Progressista para vereadora Rosi Ecker Schmitt, Bancada do MDB terá como líder vereador 
Everton Michaelsen, Bancada do PRB terá como líder vereadora Manu da Costa, e Bancada do PT terá como líder vereador Prof. 
Daniel. Presidente solicita que seja encam,inhado ao seu gabinete no dia seguinte as indicações dos membros de cada comissão. 
Vereador Prof. Daniel solicitou Questão de Ordem e sugeriu que fosse levantada a Sessão para que estas indicações fossem feitas na 
sequência. Em comum acordo de todos vereadores, Presidente levantou a Sessão por cinco minutos, onde foram feita as indicações dos 
membros da comissões. Em ato contínuo Senhor Presidente solicitou que os líderes de cada comissão informem a composição dos 
respectivos membros. De comum acordo entre todos, a Vereadora Rosi Ecker Schmitt fez a leitura dos membros de todas as comissões. 
Comissão de Legislação e Redação Final será composta pelos seguintes vereadores: Rosi Ecker Schmitt, Rena Sartori, Luia 
Barbacovi e como suplente vereadora Manu da Costa. Comissão de  Orçamento, finanças e Contas Públicas, será composta pelos 
seguintes vereadores: Everton Michaelsen, Luia Barbacovi e Rosi Ecker Schmitt. Comissão de Infra Estrutura, Turismo, 
Desenvolvimento e Bem Estar Social será composta pelos seguintes vereadores: Volnei da Saúde, Manu da Costa e Prof. Daniel. 
Comissão Representativa será composta pelo Presidente Rafael Ronsoni e por um líder de cada Bancada sendo: Partido Progressista 
será representado pelo Presidente da Casa, Partido dos Trabalhadores, vereador Prof. Daniel, Partido MDB vereador Everton 
Michaelsen, Partido PRB vereadora Manu da Costa. Segundo a vereadora. Comissão Temporária de acompanhamento e fiscalização 
da execução de contrato e do cronograma de obras firmado entre o município de Gramado e a CORSAN, será composta pelos seguintes 
vereadores: Luia Barbacovi, Volnei da Saúde e Manu da Costa. Comissão Temporária para acompanhamento das obras da empresa 
da Empresa Gaúcha de Rodovias EGR, será composta pelos seguintes vereadores: Rosi Ecker Schmitt, Prof. Daniel e Everton 
Michaelsen. Senhor presidente passa ao espaço das EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde o Vereador Dr. Ubiratã pediu licença para se 
retirar da Sessão, e o Presidente concedeu. Fizeram o uso da palavra os seguintes vereadores: Luia Barbacovi, Manu da Costa e Prof. 
Daniel. Vereadora Manu da Costa solicitou Questão de Ordem, Presidente concedeu, e a vereadora informa que fez um pedido de 
informação a mais de quinze dias, onde o vereador falou agora que a Prefeituta tem notificado a Corsan, e eu fiz um pedido e ainda não 
tive retorno, eu peço então ao Poder Executivo que reveja isso, porque existe um prazo, e que me permite entrar com uma ação judicial 
para obter estas respostas, porque a gente não tem essas informações, e eu espero ter. Vereador Prof. Daniel se manifesta, dizendo que 
no seu entendimento não seria uma questão de ordem, seria uma fala que poderia ter sido feita no seu momento, e a vereadora está 
infringindo o Regimento Interno, mas vou levar o Pedido ao Executivo. Presidente Rafael Ronsoni se manifesta, dizendo que está na 
pauta também uma reunião com senhor Prefeito, para que limpe a pauta, para que os vereadores não precisem entrar em embargo judicial 
para requerer as informações. Então será também a primeira conversa do Presidente com o Prefeito, para que possamos sanar todas as 
perguntas e informações feitas entre executivo e legislativo. Presidente passa aos Avisos da Presidência, onde convida todos os 
vereadores para uma reunião amanhã, terça feira dia 8 de janeiro às 18 h na Sala Vip, juntamente com o Diretor da Corsan. 
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Nada mais tendo a constar, convoco os Senhores Vereadores e a comunidade para a próxima Sessão Ordinária no dia 14 de janeiro de 
2019 às 18 horas, no Plenário Júlio Floriano Petersen da Câmara de Vereadores. Obrigado e boa noite a todos. Sala de Sessões em 07 de 
janeiro de 2019. Mª Aparecida Oaigen Benetti, Assessora de Cerimonial e Protocolo  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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