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Júlio Floriano Petersen, sob a Presidência da Vereadora Rosi Ecker Schmitt Progressistas 
 

 

Ata nº 12/2020 da 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 11 de maio de 2020 às dezoito horas no Plenário 

Júlio Floriano Petersen, sob a Presidência da Vereadora Rosi Ecker Schmitt Progressistas. Estiveram presentes os seguintes 

Vereadores: compondo a Bancada Progressista, Dr. Ubiratã, Luia Barbacovi, Rafael Ronsoni 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, pelo Partido Republicanos vereadora Manu da Costa. Senhora Presidente saudando a presença dos senhores vereadores, a 

imprensa que se fez presente e invocando a proteção de Deus, declarou aberto os trabalhos desta 11ª Sessão Ordinária da Câmara 

Municipal de Gramado realizada no dia 11 de maio de 2020. Informou a comunidade sobre a campanha lançada neste dia em parceira com 

a Câmara Municipal de Canela, a campanha “Dor Leite” que acontece até o final deste mês, e convidou a todos para em pé ouvirmos a 

execução do Hino Nacional. Após solicitou a Assessora de Cerimonial e Protocolo Mª Aparecida Oaigen Benetti para fazer a leitura da 

Bíblia Salmo 89-7. Senhora Presidente colocou em discussão a Ata nº 11/2020 da 10ª Sessão Ordinária e após colocou em votação 

Ata nº 11/2020 da 10ª Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Em ato contínuo solicitou a assessora de cerimonial e protocolo 

para fazer a Leitura do Expediente, e após Presidente passou ao espaço do Grande Expediente, onde tivemos o pronunciamento dos 

seguintes vereadores: Renan Sartori, Rosi Ecker Schmitt, Volnei da Saúde, Dr. Ubiratã, Everton Michaelsen, Luia Barbacovi, Manu 

da Costa, Prof. Daniel, Rafael Ronsoni. Senhora Presidente passou para a Ordem do Dia. 1 - Senhora Presidente colocou em discussão 

a Emenda 039/2019 do vereador Rafael Ronsoni. "Emenda Aditiva ao PLL 37/2019 que altera dispositivos da Lei 3.735 de 22 de abril de 

2019, que Institui o Programa Adote uma Praça, e revoga a Lei Municipal 1.030 de 03 de setembro de 1991, e dá outras providências". 

Onde regulamenta que os contratos de adoção terão um prazo de noventa dias para se adequarem as alterações previstas nesta Lei. Esta 

Emenda passou pelas duas comissões permanentes. A Comissão de Legislação e Redação Final, cuja relatora foi a vereadora Manu da 

Costa, e pela Comissão Temática com relatoria do Vereador Luia Barbacovi. Os pareceres das duas comissões foram favoráveis a 

tramitação da Emenda, seguindo orientações da Procuradoria da Casa. No espaço dos vereadores tivemos os seguintes pronunciamentos: 

Prof. Daniel, Rafael Ronsoni, Manu da Costa, Dr. Ubiratã, como líder da Bancada Progressista vereador Dr. Ubiratã pediu a palavra e 

passou ao vereador Rafael Ronsoni, e como líderes de Bancadas Republicanos e Partido dos Trabalhadores também tivemos os 

pronunciamentos da vereadora Manu da Costa e do vereador Prof. Daniel. Em ato contínuo Senhora Presidente colocou em votação a 

Emenda 039/2019 do vereador Rafael Ronsoni. Aprovada por cinco votos a favor e quatro votos contrários. 2 - Senhora Presidente 

colocou em discussão a Emenda 005/2020 da vereadora Manu da Costa. "Emenda Aditiva ao PLL 37/2019 que altera dispositivos da Lei 

3.735 de 22 de abril de 2019, que Institui o Programa Adote uma Praça, e revoga a Lei Municipal 1.030 de 03 de setembro de 1991, e dá 

outras providências". Onde regulamenta que a Praça ou logradouro público localizado em área central e de grande movimentação turística, 

a empresa adotante deverá adotar outra praça ou logradouro localizada em bairros sem movimentação. Esta Emenda passou pelas duas 

comissões permanentes. A Comissão de Legislação e Redação Final, cuja relatora foi a vereadora Manu da Costa, e pela Comissão 

Temática com relatoria do Vereador Luia Barbacovi. Os pareceres das duas comissões foram favoráveis a tramitação da Emenda, 

seguindo orientações da Procuradoria da Casa. Emenda proposta pela vereadora Manu da Costa, que fez seu pronunciamento neste 

espaço. No espaço destinado aos vereadores, tivemos os seguintes pronunciamentos: Luia Barbacovi, Renan Sartori, Manu da Costa, 

Dr. Ubiratã, Prof. Daniel, e como líder de Bancada pediu a palavra e passou ao vereador Renan Sartori, vereador Dr. Ubiratã como líder 

de Bancada Progressista pediu a palavra, e passou ao vereador Luia Barbacovi, e como líderes de Bancadas Republicanos e Partido dos 

Trabalhadores, também fizeram o uso da palavra a vereadora Manu da Costa e o vereador Prof. Daniel. Em ato contínuo Senhora 

Presidente colocou em votação a Emenda 005/2020 da vereadora Manu da Costa. Aprovada por cinco votos a favor e quatro votos 

contrários. 3 - Senhora Presidente colocou em discussão a Emenda 006/2020 dos vereadores Rafael Ronsoni e Renan Sartori. "Emenda 

Aditiva ao PLL 37/2019 que altera dispositivos da Lei 3.735 de 22 de abril de 2019, que Institui o Programa Adote uma Praça, e revoga a 

Lei Municipal 1.030 de 03 de setembro de 1991, e dá outras providências". Onde regulamenta em que Praças e logradouros adotados com 

área até de 1.500 m2, será permitido a colocação de uma placa com tamanho limitado a cinquenta por cento, do tamanho padrão 006, e a 

área com mais de 1.500 m2, a deliberação será ao controle. Esta Emenda passou pelas duas comissões permanentes. A Comissão de 

Legislação e Redação Final, cuja relatora foi a vereadora Manu da Costa, e pela Comissão Temática com relatoria do Vereador Luia 

Barbacovi. Os pareceres das duas comissões foram favoráveis a tramitação da Emenda, seguindo orientações da Procuradoria da Casa. 

No espaço destinado aos vereadores, tivemos os seguintes pronunciamentos: Renan Sartori, Prof. Daniel, Manu da Costa, Renan 

Sartori como proponente do Projeto, Luia Barbacovi e como líder de Bancada vereador Prof. Daniel. Em ato contínuo Senhora Presidente 

colocou em votação a Emenda 006/2020 dos vereadores Rafael Ronsoni e Renan Sartori. Aprovado por sete votos favoráveis e um voto 

contrário. 4 - Senhora Presidente colocou em discussão Projeto de Lei do Legislativo 037/2019 do vereador Rafael Ronsoni. "Altera 

dispositivos da Lei 3.735 de 22 de abril de 2019, que institui o Programa Adote uma Praça, e revoga a Lei Municipal 1.030 de 03 de 

setembro de 1991 e dá outras providências ". Este Projeto de Lei passou pelas duas comissões permanentes. A Comissão de Legislação 

e Redação Final, cuja relatora foi a vereadora Manu da Costa, e pela Comissão Temática com relatoria do Vereador Luia Barbacovi. 

Os pareceres das duas comissões foram favoráveis a tramitação do Projeto, seguindo orientações da Procuradoria da Casa. Projeto 

proposto pelo legislativo, onde vereador Rafael Ronsoni que fez o uso da palavra. Por solicitação dos vereadores a Presidente levantou a 

Sessão por três minutos, e ao retornar vereador Prof. Daniel solicitou vistas ao PLL 037/2019. 5 - Senhora Presidente colocou em  
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discussão Projeto de Lei Ordinária 016/2020 do Executivo Municipal. "Substitutivo ao PLO 16/2020 que altera dispositivos da Lei 2.453 

de 15 de maio de 2006, que cria as áreas de estacionamento rotativo controlado no município de Gramado, e dá outras providências ". 

Este Projeto de Lei passou pelas duas comissões permanentes. A Comissão de Legislação e Redação Final, cujo relator foi o vereador 

Dr. Ubiratã, e pela Comissão Temática com relatoria do Vereador Rafael Ronsoni. Os pareceres das duas comissões foram favoráveis a 

tramitação do Projeto, seguindo orientações da Procuradoria da Casa. Projeto proposto pelo executivo, onde vereador líder de governo 

Prof. Daniel fez o uso da palavra. Em ato contínuo Senhora Presidente colocou em votação Projeto de Lei Ordinária 016/2020 do 

Executivo Municipal. Aprovado por unanimidade. 6 - Senhora Presidente colocou em discussão Projeto de Lei do Legislativo 012/2019 

da vereadora Rosi Ecker Schmitt. "Institui a “Campanha Permanente de Informação, Prevenção e Combate à Depressão”, neste 

município". Este Projeto de Lei passou pelas duas comissões permanentes. A Comissão de Legislação e Redação Final, cuja relatora foi 

a vereadora Manu da Costa, 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 legislativo, onde a 

vereadora Rosi Ecker Schmitt fez seu pronunciamento. Em ato contínuo Senhora Presidente colocou em votação Projeto de Lei do 

Legislativo 012/2019 da vereadora Rosi Ecker Schmitt. Aprovado por unanimidade. 7 - Senhora Presidente colocou em discussão 

Moção 011/2020 da vereadora Manu da Costa e demais vereadores. "Moção de Aplausos a Brigada Militar, pela ação policial ocorrida no 

início do mês de novembro de 2019". Em ato contínuo Senhora Presidente colocou em votação Moção 011/2020 da vereadora Manu da 

Costa e demais vereadores. Aprovada por unanimidade. Os vereadores em comum acordo, abriram mão das Explicações Pessoais, por 

estar expirando o tempo permitido de Sessão. Senhora Presidente encerrou esta Sessão dizendo: “Nada mais tendo a declarar, dou por 

encerrada esta Sessão da Câmara de Vereadores, e convoco os vereadores para a próxima Sessão Ordinária no dia 18 de maio de 2020. 

Obrigado e boa noite a todos”. Sala de Sessões em 11 de maio de 2020. Mª Aparecida Oaigen Benetti, Assessora de Cerimonial e 

Protocolo  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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