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Ata de Sessão 

 

Plenário JULIO FLORIANO PETERSEN                                                                                                                               
                                                           - XV Legislatura – 
 
Ata nº 32/2020 da 31ª Sessão Ordinária Virtual da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 28 de setembro de 2020 às dezoito horas, 
sob a presidência do vereador Luia Barbacovi Progressistas, que assumiu o cargo após apresentação de atestado da vereadora Rosi 
Ecker Schmitt para tratamento de saúde. Estiveram presentes os seguintes Vereadores: compondo a Bancada Progressista, Dr. Ubiratã, 
Rafael Ronsoni e Volnei da Saúde, compondo a Bancada do Movimento Democrático Brasileiro, Everton Michaelsen e Denis Schell e 
pelo Partido Republicanos vereadora Manu da Costa. Senhor Presidente saudou a presença dos senhores vereadores nesta Sessão 
virtual, todos que acompanham pelas redes sociais, e invocando a proteção de Deus, declarou aberto os trabalhos desta 31ª Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de Gramado realizada no dia 28 de setembro de 2020. O Presidente lembrou aos senhores vereadores a 
necessidade de atentarem quanto ao cumprimento da Resolução da Mesa Diretora nº 2, de 16 de março de 2020, que dispõe sobre as 
regras a serem observadas pelo agente público da Câmara Municipal de Gramado, diante das eleições municipais de 2020, especialmente 
quanto às condutas proibidas. Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em discussão a Ata nº 31/2020 da 30ª Sessão Ordinária e 
após colocou em votação a Ata nº 31/2020 da 30ª Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Após solicitou o primeiro secretário 
vereador Volnei da Saúde para fazer a leitura do expediente e na sequência, o Presidente passou ao espaço do Grande Expediente, 
onde tivemos o pronunciamento dos seguintes vereadores: Prof. Daniel, Denis Schell, Dr. Ubiratã, Luia Barbacovi, Manu da Costa. 
Ordem do Dia. 1 – Senhor Presidente colocou em discussão Emenda 11/2020 do vereador Dr. Ubiratã. “Emenda Modificativa ao PLO 
39/2020, que altera a Lei 2.346 de 09 de agosto de 2005, que cria o Conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (C-PDDI), 
revoga leis e dá outras providências, com o fim de incluir e excluir entidades de classe econômicas e sociais no âmbito do C-PDDI”. Esta 
Emenda passou pelas duas comissões permanentes. A Comissão de Legislação e Redação Final, cujo relator foi o vereador Dr. 
Ubiratã, 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. Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em votação Emenda 
11/2020 do vereador Dr. Ubiratã. Aprovado por unanimidade. 2 - Senhor Presidente colocou em discussão Projeto de Lei Ordinária 
39/2020 do Executivo Municipal. “Altera a Lei 2.346 de 09 de agosto de 2005, que cria o Conselho do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado (C-PDDI), revoga leis e dá outras providências, com o fim de incluir e excluir entidades de classe econômicas e sociais no âmbito 
do C-PDDI.Com mensagem”. 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 Luia Barbacovi. 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 o uso da palavra. Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em votação Projeto de 
Lei do Ordinária 39/2020 do Executivo Municipal. Aprovado por unanimidade. Após o Presidente da Casa passou ao espaço das 
Explicações Pessoais, espaço onde cada vereador terá cinco minutos para falar das ações de seu gabinete, ou assuntos relacionados ao 
exercício da vereança. Neste espaço tivemos o pronunciamento dos seguintes vereadores: Prof. Daniel, Manu da Costa, Dr. Ubiratã e 
Denis Schell. Após os pronunciamentos, a 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 05 de outubro de 2020. 
Obrigada e boa noite a todos”. Sala de Sessões em 28 de setembro de 2020. Mª Aparecida Oaigen Benetti, Assessora de Cerimonial e 
Protocolo  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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