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Ata de Sessão 

 
 
 
 
Plenário JULIO FLORIANO PETERSEN                                                                                                                               

                                                                    - XV Legislatura – 
 

 
Ata nº 07/2020 da 7ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 18 de novembro de 2020 às onze horas, no 
Plenário Júlio Floriano Peteresen, sob a Presidência da Vereadora Rosi Ecker Schmitt Progressistas. 
 

Ata nº 07/2020 da 7ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 18 de novembro de 2020 às onze horas, no 
Plenário Júlio Floriano Peteresen, sob a Presidência da Vereadora Rosi Ecker Schmitt Progressistas. 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, compondo a Bancada do Partido dos Trabalhadores, Prof. Daniel e pela Bancada do Partido 
Republicanos a vereadora Manu da Costa. Senhora Presidente deu início a Sessão ressaltando que: “Importante destacar como 
Presidente, que a postura da Presidente sempre que há uma discussão que não seja agressão pessoal, de calúnia, injúria, difamação 
pessoal conforme artigo segundo a Lei Orgânica municipal é de manter o ordem, e se os parlamentares não tiverem a ordem de ser 
levantado a Sessão, todos se recomponham para mantermos a ordem para seguirmos aos trabalhos da Casa. Todos sabemos que todos 
tem seu partido político e suas ideologias, mas quando estamos aqui é para um único propósito, interesse público e o bem para nossa 
comunidade. Por isso quero pedir a todos aqui, que mantenham respeito como sempre tivemos nesta Casa, e que todos nós concentramos 
nossas energias para as matérias que estão na Casa e o melhor para nossa cidade, porque foi para isso que todos foram eleitos”. Senhora 
Presidente seguiu a Sessão saudando a presença dos vereadores e dos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, e declarou 
aberto os trabalhos desta 7ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Gramado realizada no dia 18 de novembro de 2020. Ordem 
do Dia, Senhora Presidente colocou em discussão Projeto de Lei Ordinária 46/2020 do Executivo Municipal. “Dispõe sobre normas de 
finanças públicas voltadas a desvinculações de receitas e consequente autorização de utilização do Fundo do Meio Ambiente e do Fundo 
Verde, para enfrentamento da crise de saúde pública gerada pela pandemia decorrente do coronavírus (Covid-19), no âmbito do município 
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 o vereador Dr. Ubiratã, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, com relatoria do 
vereador Dr. Ubiratã e pela Comissão Temática com relatoria do vereador Rafael Ronsoni. 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 o uso da palavra. No espaço destinado aos relatores, tivemos o pronunciamento do vereador Dr. 
Ubiratã, e no espaço dos vereadores tivemos o pronunciamento da vereadora Manu da Costa e do vereador Dr. Ubiratã. Em ato contínuo 
Senhora Presidente colocou em votação Projeto de Lei 46/2020 do Executivo Municipal. Aprovado por unanimidade. Senhora 
Presidente encerrou a Sessão dizendo: “Nada mais tendo a constar, convoco os Senhores Vereadores e a comunidade para a próxima 
Sessão Ordinária, no dia 23 de novembro às 18 horas no Plenário Júlio Floriano Petersen da Câmara de Vereadores. Obrigado e bom dia 
a todos. Sala de Sessões em 18 de novembro de 2020. Mª Aparecida Oaigen Benetti, Assessora de Cerimonial e Protocolo -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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