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Ata nº 18/2019 da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 10 de junho de 2019 às dezoito horas no Plenário 
Júlio Floriano Petersen. 

 
Ata nº 18/2019 da 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 10 de junho de 2019 às dezoito horas no Plenário 
Júlio Floriano Petersen, sob a Presidência do Vereador Rafael Ronsoni da Bancada Partido Progressista, estiveram presentes os 
seguintes Vereadores: compondo a Bancada Progressista, Dr. Ubiratã, Luia Barbacovi, 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 e compondo a Bancada do Partido Republicano Brasileiro Manu da Costa. Senhor Presidente saudando a 
presença dos senhores vereadores, da comunidade e invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos desta 17ª Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, e convidou todos os presentes para em pé ouvirmos o Hino Ruigrandense. Após, Presidente 
solicitou a Assessora de Cerimonial e Protocolo, Mª Aparecida Oaigen Benetti para saudar as autoridades presentes nesta noite, e em ato 
contínuo fazer a Leitura da Bíblia, 2 Timóteo 3, 16-17. Dando sequência, Senhor Presidente colocou em discussão Ata nº 17/2019 da 16ª 
Sessão Ordinária, e em ato contínuo colocou em votação Ata nº 17/2019 da 16ª Sessão Ordinária. Aprovada. Após a votação da Ata, 
Senhor Presidente abre o espaço para o Grande Expediente, onde fizeram o uso da palavra os seguintes vereadores: Luia Barbacovi - 
Manu da Costa, Prof. Daniel, Rafael Ronsoni, Renan Sartori, Rosi Ecker Schmitt, Volnei da Saúde, Everton Michaelsen. Dando 
sequência aos trabalhos, Presidente passa para a Moção de Aplausos, pela passagem dos 50 anos de atividades no Bolão de Gramado, 
pelo Sr. Werno Drecksler, que fez o uso da palavra e na sequencia também houve o pronunciamento do autor da homenagem Vereador 
Everton Michaelsen. Ordem do Dia, 1 - Senhor Presidente colocou em discussão PLO 12/2019 do Executivo Municipal. “Autoriza o 
município de Gramado a realizar o custeio da locação de imóveis, para famílias em situação de vulnerabilidade social da localidade da Vila 
Diva, e dá outras providências, juntamente com mensagem retificativa.” Este Projeto de Lei passou pelas duas comissões permanentes. A 
Comissão de Legislação e Redação Final, cuja relatora foi a vereadora Rosi Ecker Schmitt, e pela Comissão Temática com relatoria 
do Vereador Prof. Daniel. Os pareceres das duas comissões foram favoráveis a tramitação do Projeto, seguindo orientações da 
Procuradoria da Casa. Projeto proposto pelo executivo, onde o líder do executivo Vereador Prof. Daniel fez o uso da palavra. No espaço 
destinado aos vereadores, fizeram o uso da palavra os seguintes vereadores: Manu da Costa, que solicitou que seu pronunciamento 
ficasse registrado em Ata: “Reitero os cumprimentos, e esse é um importante Projeto, uma vez que atende de fato pessoas que estão 
numa situação de vulnerabilidade, pessoas que precisam, sabemos da necessidade dessas pessoas, e ficamos felizes que elas saiam 
dessa situação, de ter a sua casa desabando a qualquer momento em função do local, onde estavam alocadas, para um local seguro. O 
que que é importante dizer, nós estamos aqui concedendo ao Poder Executivo, mais vinte quatro meses além dos cento e vinte dias que 
ainda faltam para acabar o prazo, que nós já tínhamos alterado, dando uma renovação do aluguel para essas famílias. O que que é 
importante deixar registrado em Ata, que a gente espera que esse seja um tempo hábil, mas que antes de acabar o governo, essas casas 
sejam entregues. Ficaria muito ruim que se passasse, porque a gente tem que contar que daqui a um ano e pouco acaba o governo, e o 
próximo governo vai ter pouco tempo pra fazer todas essas casas. Não seria justo com o próximo governo que vem, pra cidade de 
Gramado, que pode ser o mesmo, mas pode ser outro. Então nós temos que ter consciência e a gente espera quem o poder executivo não 
extrapole este prazo, e que a gente consiga entregar essas residências antes desse prazo que se determinou. A gente sabe que tem 
processo licitatório, que não é fácil, e realmente tem uma série de burocracias que tem que ser atendidas, mas nós estamos renovando 
este prazo, na confiança de que o governo vai entregar, senão todas, o máximo possível de residências antes que se acabe esse tempo. 
Porque vai extrapolar com certeza o tempo deste governo, e nós não queremos, pra qualquer que seja o outro governo, deixar uma 
herança, uma obrigação de fazer em poucos meses, o que será inviável, e aí vamos ter que renovar novamente esse aluguel, e essa não é 
a nossa intenção. Só pra deixar registrado isso em Ata, que nós estamos dando essa oportunidade pro Poder Executivo, mas a gente 
espera uma ação o quanto antes, obrigada.” Na sequencia do espaço dos vereadores, tivemos o pronunciamento dos vereadores Luia 
Barbacovi e Prof. Daniel. Em ato contínuo, Senhor Presidente colocou em votação Projeto de Lei Ordinária 12/2019 do Executivo 
Municipal. Aprovado por todos. 2 - Senhor Presidente colocou em discussão Moção nº 13/2019 de todos os vereadores desta Casa 
Legislativa. “Moção de repúdio contra a forma arbitrária que o Ecad – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, atua nos serviços 
públicos.” Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em votação Moção nº 13/2019 de todos os vereadores desta Casa Legislativa. 
Aprovado por todos. 3 - Senhor Presidente colocou em discussão Moção nº 14/2019 da Vereadora Rosi Ecker Schmitt. “Moção de 
aplausos pela passagem dos 57 anos de instalação da Associação Damas de Caridade, que ocorreu no último dia 24 de março, no 
município de Gramado.” Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em votação Moção nº 14/2019 da Vereadora Rosi Ecker Schmitt. 
Aprovado por todos. Questão de Ordem solicitado pelos Presidentes das Comissões de Legislação e Redação Final e Comissão 
Temática, para divulgarem os relatores dos respectivos Projetos que estão em andamento nesta Casa. Presidente Rafael Ronsoni abriu o 
espaço as Explicações Pessoais, onde tivemos o pronunciamento dos seguintes vereadores: Dr. Ubiratã, Luia Barbacovi, Prof. Daniel, 
Rafael Ronsoni, Volnei da Saúde e Renan Sartori. Após os Avisos da Presidência, Presidente Rafael Ronsoni encerrou a Sessão 
dizendo: “Nada mais tendo a constar, convoco os Senhores Vereadores e a comunidade para a próxima Sessão Ordinária, no dia 17 de  
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junho de 2019 às 18 horas no Plenário Júlio Floriano Petersen da Câmara de Vereadores. Obrigado e boa noite a todos”. Sala de Sessões 
em 10 de junho de 2019. Mª Aparecida Oaigen Benetti, Assessora de Cerimonial e Protocolo  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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