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Ata nº 37/2020 da 36ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 16 de novembro de 2020 às dezoito horas, sob a 
presidência da vereadora Rosi Ecker Schmitt Progressistas. Estiveram presentes os seguintes Vereadores: compondo a Bancada 
Progressista, Dr. Ubiratã, Luia Lovatto, Rafael Ronsoni e Volnei da Saúde, compondo a Bancada do Movimento Democrático Brasileiro, 
Everton Michaelsen e Sartori e Renan Sartori, pelo Partido Republicanos vereadora Manu da Costa, vereador Silvano Narizinho pelo 
partido PCdoB. Senhora Presidente saudou a presença dos senhores vereadores nesta Sessão, todos que acompanham pelas redes 
sociais, e invocando a proteção de Deus, declarou aberto os trabalhos desta 36ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado 
realizada no dia 16 de novembro de 2020, e convidou a todos para em pé ouvir o Hino Nacional. Em ato contínuo a Senhora Presidente 
solicitou a assessora de cerimonial e protocolo Mª Aparecida Oaigen Benetti para fazer a leitura da Bíblia Gálatas 6:10. Após, por 
solicitação do vereador Dr. Ubiratã, a Presidente levantou a Sessão por alguns minutos, e em ato contínuo colocou em discussão a Ata nº 
36/2020 da 35ª Sessão Ordinária e após colocou em votação a Ata nº 36/2020 da 35ª Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. 
Após assessora de cerimonial e protocolo fez a leitura do expediente, e a Presidente da Casa passou ao espaço do Grande Expediente, 
onde tivemos o pronunciamento dos seguintes vereadores: Silvano Narizinho, Volnei da Saúde, Dr. Ubiratã, Everton Michaelsen, Luia 
Barbacovi, Manu da Costa que solicitou que parte de sua fala ficasse registrado em ata, onde ela diz: “Primeiro agradecer a Deus por ter 
participado ao lado do Evandro e ao Meneguzzo, numa caminhada linda em busca do executivo de Gramado, agradecer a todas pessoas 
que fizeram parte da nossa campanha e dizer que foi uma honra estar ao lado de vocês. Segundo parabenizar Luia, a ti e ao Nestor, que 
façam o melhor para Gramado com sabedoria e discernimento, a gente tem que torcer pela cidade, temos que ter grandeza na derrota e 
grandeza na vitória. Assim a gente constrói uma vida, um caráter, assim a gente consegue conviver e ter respeito pelas pessoas que nos 
rodeiam. Eu queria também agradecer ao meu partido Republicanos, que não teremos mais uma cadeira nesta Casa, mas que podemos 
ainda fazer um belo trabalho cada um na sua área, e continuarão fazendo um trabalho por Gramado. Eu preciso falar no aconteceu aqui no 
início da Sessão, porque eu não vou aceitar Presidente Rosi desacato, eu sou vereadora e ocupo aqui uma cadeira na representação de 
uma comunidade, independente do resultado da eleição sempre fui respeitosa, e eu exijo no mínimo respeito, principalmente quando vem 
de um homem, acho que um homem tem que te respeito com uma mulher, e eu exijo ser respeitada como autoridade nesta cidade e como 
mulher, e tenho certeza que eu nunca desrespeitei, nem aqui e nem em outro lugar. Então eu exijo Presidente que a gente tenha uma 
atitude formal da sua pessoa em relação ao colega Rafael Ronsoni, e eu também tomarei as medidas cabíveis porque nenhum de nós 
pode ser ofendido aqui, nenhum de nós pode ser desacatado aqui, o respeito deve estar acima de todas as coisas. Demais eu em coloco a 
disposição e gostaria de parabenizar os vereadores que foram eleitos, e os que não foram eleitos também, foi uma trajetória bem linda de 
todos os candidatos, eu só sinto pelas mulheres Rosi, que bom que tu fica, não tivemos mais mulheres, vamos retroceder, isto é muito 
triste pra democracia, pra representação, pro equilíbrio dentro do poder, quando se trata de visão. Eu espero que numa próxima eleição a 
gente tenha mais mulheres participando e se elegendo, para que a gente tenha uma visão do todo, muito obrigada”. Rafael Ronsoni, 
Renan Sartori e Rosi Ecker Schmitt. Senhora Presidente informou que não haverá projetos para votação para a Ordem do Dia, e abriu o 
espaço das Explicações Pessoais onde cada vereador terá 5 minutos para falar das ações de seu gabinete, ou assuntos relacionados ao 
exercício da vereança. Neste espaço tivemos o pronunciamento dos seguintes vereadores: Rosi Ecker Schmitt, Volnei da Saúde, 
Silvano Narizinho e Rafael Ronsoni. Vereador Luai Barbacovi solicitou a Presidente Questão de Ordem para convocar a Comissão 
Temática para uma reunião no dia seguinte. Senhora Presidente encerrou a sessão dizendo: “Nada a mais tendo a declarar, dou por 
encerrada esta Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores e convoco os vereadores para próxima Sessão Ordinária, dia 23 de novembro 
de 2020. Obrigada e boa noite a todos”. Sala de Sessões em 16 de novembro de 2020. Mª Aparecida Oaigen Benetti, assessora de 
cerimonial e protocolo.   -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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