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Ata nº 21/2019 da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 1º de julho de 2019 às dezoito horas no Plenário 
Júlio Floriano Petersen. 

 
Ata nº 21/2019 da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 1º de julho 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 20ª Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, e convidou todos os presentes para em pé ouvirmos o Hino Riograndense. 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, Romanos 12-5,6. Dando sequência, Senhor Presidente colocou em discussão Ata nº 20/2019 da 19ª 
Sessão Ordinária, e em ato contínuo colocou em votação Ata nº 20/2019 da 19ª Sessão Ordinária. Aprovada. Grande Expediente, 
neste espaço fizeram o uso da palavra os seguintes vereadores: Volnei da Saúde, Dr. Ubiratã, Everton Michaelsen, Luia Barbacovi, 
Manu da Costa, Prof. Daniel, Rafael Ronsoni, Renan Sartori, Rosi Ecker Schmitt. Presidente Rafael solicita a assessora de cerimonial 
de protocolo para conduzir a Moção de Aplausos pela passagem dos 65 anos de instalação da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Nsa. Sra. da Pompeia no município de Gramado, após a homenagem tivemos o pronunciamento da Diretora Roselen 
Altreider Schneider e da vereadora autora da homenagem Rosi Ecker Schmitt. Na sequencia passamos para a Ordem do Dia, 1 - 
Senhor Presidente colocou em discussão PLL 15/2019 do Vereador Prof. Daniel. “Altera o artigo 2º da Lei 3.338 de 12 de dezembro de 
2014.” Este Projeto de Lei passou pelas duas comissões permanentes. A Comissão de legislação e Redação Final, cujo relator foi o 
vereador Renan Sartori, e pela Comissão Temática com relatoria da Vereadora Manu da Costa. Os pareceres das duas comissões 
foram favoráveis a tramitação do Projeto, seguindo orientações da Procuradoria da Casa. Projeto proposto pelo Vereador Prof. Daniel que 
fez o uso da palavra. No espaço destinado aos vereadores, fizeram o uso da palavra os vereadores: Manu da Costa, Luia Barbacovi, 
Prof. Daniel e Rafael Ronsoni. Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em votação PLL 15/2019 do Vereador Prof. Daniel. 
Aprovado por todos. 2 - Senhor Presidente colocou em discussão PLL 23/2019 da Vereadora Rosi Ecker Schmitt. “Institui nomenclatura 
de via pública, no Loteamento Vale Verde do Bairro Várzea Grande, neste município.” Este Projeto de Lei passou pelas duas comissões 
permanentes. A Comissão de Legislação e Redação Final, cujo relator foi o vereador Renan Sartori, e pela Comissão Temática com 
relatoria do Vereador Volnei da Saúde. Os pareceres das duas comissões foram favoráveis a tramitação do Projeto, seguindo orientações 
da Procuradoria da Casa. Projeto proposto pela Vereadora Rosi Ecker Schmitt que fez p uso da palavra. No espaço destinado aos 
vereadores, fez o uso da palavra o Vereador Rafael Ronsoni. Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em votação PLL 23/2019 da 
Vereadora Rosi Ecker Schmitt. Aprovado por todos. Questão de Ordem solicitado pelo Vereador Luia Barbacovi, que informou os 
relatores das comissões dos Projetos que estão em andamento na Casa. Senhor Presidente abre o espaço para as Explicações 
Pessoais, mas o Vereador Everton Michaelsen solicitou neste momento Questão de Ordem, dizendo: “Presidente, semana passada 
logo após as explicações pessoais, a vereadora líder do Partido Progressista Vereadora Rosi, disse que precisava dispor a palavra ao 
vereador Volnei, por ter sido citado na minha manifestação, e o senhor como Presidente autorizou, por estar previsto no Regimento 
Interno. Eu estava lendo o parágrafo 10 no artigo 89 que diz que a comunicação do líder é dada em caso de urgência, então eu gostaria de 
receber esta manifestação, esta comprovação assinada pela presidência, para que não haja questionamento, e também assinada pela 
Procuradoria da Casa, informando que de fato pode ser adotado este expediente. Mas também eu quero dizer Prof. Daniel, que o senhor 
que está sendo toda vez, o senhor poderá usar também a palavra, muito obrigado.” Presidente Rafael Ronsoni: “Sem problemas, o 
Regimento aqui é para todos, e não para um partido e nem para uma pessoa, todos que desejarem, e se tiver o Regimento estou aqui para 
conduzir a Casa conforme determina o Regimento, irei fazer o levantamento sim, com nosso jurídico da Casa, e encaminharei por escrito 
conforme seu pedido, sem problema algum.” Dando sequência, os vereadores que fizeram o uso da palavra neste espaço foram: Manu da 
Costa, Prof. Daniel, Presidente Rafael Ronsoni solicita Questão de Ordem e diz: “Para deixar registrado a pergunta do vereador 
Everton, do Regimento Interno no parágrafo 10. A comunicação urgente do líder só poderá ser requerida para manifestação sobre situação 
de urgência que se relaciona a Bancada, e para permitir que algum vereador da Bancada se manifeste durante a fala dos demais 
vereadores, possa se manifestar. Digo que aqui, pelo que entende nossa Procuradora, existe a possibilidade sim, a partir do momento que 
o vereador manifestar o nome de outro vereador pode ter o tempo. Como nós estamos com o Regimento Interno em correção, podemos 
melhorar inclusive talvez até o texto, se tiver outro entendimento”. Vereador Everton Michaelsen: “Só para concluir, não estou 
questionando o direito de nenhuma Bancada, muito pelo contrário, eu só acho que cada vez que houver alguma citação de forma 
respeitosa como foi a minha, não é motivo, como prevê no artigo dez de urgência, porque senão todas as vezes e temos esse processo 
aqui, o líder de governo é citado em todas as falas de forma respeitosa. Então vai abrir uma oportunidade para que todos se manifestem, 
eu só estou preocupado com essa relação, não estou duvidando absolutamente que esteja correto, eu acho que se for para nós 
procedermos assim, com todo respeito vai ficar um pouco desorganizado da nossa parte. E talvez Presidente, não sei se o Vereador Bira 
quer se manifestar aqui, então nós temos que rever esse texto para evitar que haja esses problemas de interpretação.” Presidente Rafael 
Ronsoni: “Este que é o momento ideal e correto, que nós estamos com o Regimento em discussão na Casa, que a gente possa pegar 
esses artigos e colocar de acordo.” Vereador Everton Michaelsen: “Inclusive eu sou Presidente da Comissão, com o Vereador Bira e o 
Prof. Daniel, então a gente vai retomar os trabalhos, e colocar em pauta com a observância dos demais vereadores, obrigado Presidente.” 
Presidente Rafael Ronsoni: “Eu que agradeço e digo que como eu conduzo a Casa conforme o Regimento, então o Regimento que é feito 
e montado pela Casa e a Mesa eu como Presidente tenho dado total controle, conforme regimento das Casa.” Dando continuidade as 
explicações pessoais, tivemos o pronunciamento dos seguintes vereadores: Luia Barbacovi, Dr. Ubiratã, Everton Michaelsen e Renan 
Sartori. Presidente finaliza a Sessão dizendo: “Nada mais tendo a constar, convoco os Senhores Vereadores e a comunidade para a  
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próxima Sessão Ordinária, no dia 08 de julho de 2019 às 18 horas no Plenário Júlio Floriano Petersen da Câmara de Vereadores. Obrigado 
e boa noite a todos”. Sala de Sessões em 1º de julho de 2019. Mª Aparecida Oaigen Benetti, Assessora de Cerimonial e Protocolo  -.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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