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Ata nº 12/2019 da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 29 de abril de 2019 às dezoito horas no Plenário 
Júlio Floriano Petersen. 

 

Ata nº 12/2019 da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 29 de abril 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. O Senhor Presidente saudando a 
presença dos senhores vereadores, da comunidade e invocando a proteção de Deus, declarou abertos os trabalhos desta 11ª Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, e convidou todos os presentes para em pé ouvirmos o Hino de Gramado. 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, Mt 5-8. Senhor Presidente colocou em discussão Ata nº 11/2019 da 10ª Sessão Ordinária, na 
sequencia colocou em votação Ata nº 11/2019 da 10ª Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Após, Senhor Presidente abre o 
espaço para o Grande Expediente, onde fizeram o uso da palavra os seguintes vereadores: Dr. Ubiratã, Everton Michaelsen, Luia 
Barbacovi, Manu, Prof. Daniel,  Rafael Ronsoni, Renan Sartori, Rosi Ecker Schmitt e Volnei da Saúde. Em ato contínuo Presidente 
passa para a  Moção de Aplausos, onde a Sra. Diva Maria Libardi Riegel recebe a homenagem pelos vinte anos de serviços 
comunitários em Gramado. Após a homenageada faz seu agradecimento e em seguida o vereador Luia Barbacovi fez o uso da palavra, 
por ser propositor desta Moção. Tribuna do Povo, neste espaço tivemos o pronunciamento do Sr. Elias Vidal Sobrinho que abordou o 
tema “corrupção.” Após seu pronunciamento fizeram o uso da palavra os seguintes vereadores: Dr. Ubiratã e Rafael Ronsoni. Ordem do 
Dia, 1 -  Senhor Prersidente coloca em discussão Projeto de Lei Ordinária 13/2019 do Poder Executivo. “Dispõe sobre pagamento com 
benefício fiscal dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, e dá outras providências.” Este Projeto de Lei passou 
pelas três comissões permanentes. A Comissão de Legislação e Redação Final, cuja relatora foi a vereadora Rosi Ecker Schmitt, pela 
Comissão Temática com relatoria da Vereadora Manu, e pela Comissão de Orçamentos e Contas Públicas com relatoria do Vereador 
Everton Mcihaelsen Os pareceres das três comissões foram favoráveis a tramitação do Projeto, seguindo orientações da Procuradoria da 
Casa. Projeto proposto pelo executivo, onde o líder de governo Vereador Prof. Daniel fez seu pronunciamento. No espaço destinado aos 
relatores, a Vereadora Manu fez o uso da palavra. Na sequência Senhor Presidente coloca em votação Projeto de Lei Ordinária 13/2019 
do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. 2 - Senhor Prersidente coloca em discussão Projeto de Lei Ordinária 14/2019 do 
Poder Executivo. “Autoriza o muncipio de Gramado a receber em doação fração de terras, e dà nomenclatura a lougradouto público, e dá 
outras providências.” Este Projeto de Lei passou pelas duas comissões permanentes. A Comissão de Legislação e Redação Final, cujo 
relator foi 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 pelo executivo, onde 
o líder de governo Vereador Prof. Daniel fez suas manifestações.  Na sequência Senhor Presidente coloca em votação Projeto de Lei 
Ordinária 14/2019 do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. 3 - Senhor Prersidente coloca em discussão Projeto de Lei 
Ordinária 15/2019 do Poder Executivo. “Altera o dispositivo da Lei 2.913 de 6 de maio de 2011, que dispõe sobre o Plano de Carreira do 
Magistério Público Municipal de Gramado, e dá outras providências.” Este Projeto de Lei passou pelas três comissões permanentes. A 
Comissão de Legislação e Redação Final, cujo relator foi a vereadora Rosi Ecker Schmitt, pela Comissão Temática com relatoria da 
Vereadora Manu, e pela Comissão de Orçamentos e Contas Públicas com relatoria do Vereador Everton Mcihaelsen Os pareceres 
das três comissões foram favoráveis a tramitação do Projeto, seguindo orientações da Procuradoria da Casa. Projeto proposto pelo 
executivo, onde o líder de governo Vereador Prof. Daniel fez suas manifestações. No espaço destinado aos vereadores, fez o uso da 
palavra o Vereador Dr. Ubiratã. Na sequência Senhor Presidente coloca em votação Projeto de Lei Ordinária 15/2019 do Poder 
Executivo. Aprovado por unanimidade. Questão de Ordem onde os vereadores Luia Barbacovi e Prof. Daniel apresentaram os relatores 
das suas comissões, referente aos Projetos em andamento nesta Casa. Senhor Presidente neste momento passa ao espaço das 
Explicações Pessoais onde os vereadores tiveram cinco minutos para falar das ações de seus gabinetes, fizeram o uso da palavra os 
seguintes vereadores: Renan Sartori, Dr. Ubiratã, Everton Michaelsen, Manu da Costa, Prof. Daniel, Rafael Ronsoni, Rosi Ecker 
Schmitt. Luia Barbacovi e Volnei da Saúde. Antes de passar ao final desta Sessão, Presidente Rafael Ronsoni abre um espaço onde 
informa aos vereadores, do convite recebido para na próxima segunda feira, dia 6 de maio juntamente com o Presidente da Escola do 
Legislativo desta Casa, visitar a Assembléia Legilativa de Florianópolis SC, onde participarão de uma Sessão preparativa das Escolas 
Legislativas, para que venha engrandecer e melhorar ainda mais nossa Escola do Legislativo. Presidente coloca em votação seu pedido 
para se ausentar da próxima Sessão, onde passará a Presidência ao seu vice, Vereador Dr. Ubiratã. Vereadores favoráveis permaneçam 
sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Neste momento senhor Presidente comunica aos vereadores, que entrou 
uma Emenda ao PLO 09/2019 que trata-se da doação do posto de saúde da Várzea Grande, para esta Emenda o Presidente chamará 
para uma Sessão Extraordinária, para se fazer a leitura, senão teremos que fazer a leitura na próxima Sessão, passar pelas comissões na 
próxima quinta feira, para vir para votação na outrra semana. Então para fazer a demonstração do Regimento Interno, mesmo que essa 
Emenda seja feita pelo Partido Progressista, mas acata ao que o Regimento e determina, chama a todos para uma Sessão Extraordinária 
às 8h30min no dia 2 de maio, pede a compreensão dos vereadores para que tenha o córum. Depois vai para as comissões, e determina 
esse projeto de doação ao posto que ele vá a votação na segunda feira, conforme pedido da administração pública, onde senhor prefeito 
pede em regfime de urgência. Essa é a determinação do artigo 153, parágrafos 1,2 e 3. Determina se em trinta dias as comissões não 
derem seus pareceres, ele tem a total liberdade de mandar retirar das comissões e trazer a plenário para votação. Então esse projeto que 
está sendo tão discutido na Casa, e como Presidente determina e acata o que o nosso regimento determina e diz: “conforme aprovação e 
montado por esta Casa, Projeto 08 não vai junto porque determina o artigo que os Projetos que tem audiencia pública, porque não pode 
tramitar junto e também não tem o pedido do senhor prefeito de urgência. Então será feita a leitura na quinta e aprovado ou não pelas 
comissões, segunda feira eu coloco em votação esse projeto na ordem do dia, conforme determinação da Casa. Nada mais tendo a 
constar, convoco os Senhores Vereadores e a comunidade para a próxima Sessão Ordinária, no dia 06 de maio de 2019 às 18 horas no  
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Plenário Júlio Floriano Petersen da Câmara de Vereadores. Obrigado e boa noite a todos”. Sala de Sessões em 29 de abril de 2019. Mª 
Aparecida Oaigen Benetti, Assessora de Cerimonial e Protocolo  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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