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Ata nº 42/2020 da 41ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 21 de dezembro 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 Barbacovi, Rafael Ronsoni e Volnei da Saúde, compondo a Bancada do Movimento Democrático 
Brasileiro, Everton Michaelsen e Renan Sartori, vereador Prof. Daniel pelo Partido dos Trabalhadores e vereadora Manu da Costa do 
Partido Republicanos. 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 41ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Gramado realizada no dia 21 de dezembro de 2020, e convidou a todos para em pé ouvir o Hino Nacional. A Presidente informou que as 
Moções que foram canceladas no decorrer deste ano em função do Covid-19, foram confeccionadas as placas dos referidos 
homenageados e serão entregues a cada vereador proponente, para que cada um faça a entrega a seu homenageado, faça seu registro 
do momento e encaminhe ao setor de comunicação da Câmara, para que seja feita a divulgação por esta Casa. Em ato contínuo a 
Senhora Presidente fez a leitura da Bíblia Salmo 34:8 e passou para a votação das atas, e colocou em discussão a Ata 41/2020 da 40ª 
Sessão Ordinária e após colocou em votação a Ata 41/2020 da 40ª Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. Solicitou ao primeiro 
secretário vereador Volnei da Saúde para fazer a leitura do expediente. Em ato contínuo a Presidente da Casa passou ao espaço do 
Grande Expediente, onde tivemos o pronunciamento dos seguintes vereadores: Everton Michaelsen, Prof. Daniel, Manu da Costa, 
Rafael Ronsoni, Renan Sartori, Rosi Ecker Schmitt, Volnei da Saúde, Dr. Ubiratã e Luia Barbacovi. Na sequência a Presidente 
passou ao espaço da Ordem do Dia. 1 – Senhora Presidente colocou em discussão Projeto de Lei Ordinária 54/2020 do Poder 
Executivo. “Dispõe sobre a Política de Regularização Fundiária Urbana e a Política Habitacional de interesse social no âmbito do 
município de Gramado, e dá outras providências, 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 
Rafael Ronsoni. 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 Senhora 
Presidente colocou em votação Projeto de Lei Ordinária 54/2020 do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade.2 - Senhora 
Presidente colocou em discussão Projeto de Lei Ordinária 60/2020 do Poder Executivo. “O município de Gramado fica autorizado a 
contribuir financeiramente, com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Gramado, 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 Prof. Daniel. 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, no espaço destinado aos vereadores, o vereador Dr. Ubiratã fez o uso da palavra. Em ato contínuo 
Senhora Presidente colocou em votação Projeto de Lei Ordinária 60/2020 do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. 3 - Senhora 
Presidente colocou em discussão Projeto de Lei Ordinária 61/2020 do Poder Executivo. “O município de Gramado fica autorizado a 
contribuir financeiramente, com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE Gramado, 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 Prof. Daniel. 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, e no espaço destinado aos vereadores, tivemos o pronunciamento dos vereadores Volnei da Saúde e 
Dr. Ubiratã. Em ato contínuo Senhora Presidente colocou em votação Projeto de Lei Ordinária 61/2020 do Poder Executivo. Aprovado 
por unanimidade. 4 - Senhora Presidente colocou em discussão Projeto de Lei Ordinária 62/2020 do Poder Executivo. “O município de 
Gramado fica autorizado a contribuir financeiramente, com a Liga Feminina de Combate ao Câncer, 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 executivo, onde o líder de governo vereador 
Prof. Daniel fez o uso da palavra. Em ato contínuo Senhora Presidente colocou em votação Projeto de Lei Ordinária 62/2020 do Poder 
Executivo. Aprovado por unanimidade. 5 - Senhora Presidente colocou em discussão Projeto de Lei Ordinária 63/2020 do Poder 
Executivo. “O município de Gramado fica autorizado a contribuir financeiramente, com o Lar de Idosos Maria de Nazaré, 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 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. No espaço destinado aos relatores tivemos o pronunciamento do vereador Dr. 
Ubiratã, e pelos vereadores falaram Manu da Costa e Dr. Ubiratã. Em ato contínuo Senhora Presidente colocou em votação Projeto de 
Lei Ordinária 63/2020 do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. 6 - Senhora Presidente colocou em discussão Projeto de Lei 
Ordinária 64/2020 do Poder Executivo. “Dispõe sobre a inserção de Assistente Social e Psicólogo na rede pública municipal de Educação 
Básica”. 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, e pelos vereadores falaram Manu da Costa e Dr. Ubiratã. Em ato contínuo Senhora 
Presidente colocou em votação Projeto de Lei Ordinária 64/2020 do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. 7 - Senhora 
Presidente colocou em discussão Projeto de Lei Ordinária 65/2020 do Poder Executivo. “Institui o Calendário Oficial de Eventos para o 
ano de 2021 no município de Gramado, 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 executivo, onde o líder de governo vereador Prof. Daniel fez o uso da palavra. Em ato 
contínuo Senhora Presidente colocou em votação Projeto de Lei Ordinária 65/2020 do Poder Executivo. Aprovado por unanimidade. 8 - 
Senhora Presidente colocou em discussão Projeto de Lei Complementar 05/2020 do Poder Executivo. “Altera o dispositivo da lei 
municipal 2.158 de 18 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Código Tributário Municipal, 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, pela 
Comissão de Orçamentos, Finanças e Contas Públicas, com relatoria do vereador Dr. Ubiratã, e pela Comissão Temática com  
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relatoria do vereador Luia Barbacovi. 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. Em ato 
contínuo Senhora Presidente colocou em votação Projeto de Lei Complementar 05/2020 do Poder Executivo. Aprovado por 
unanimidade. 9 - Senhora Presidente colocou em discussão em discussão Projeto de Resolução 02/2020 da Mesa Diretora. “Dispõe 
sobre o Código de Ética Parlamentar da Câmara Municipal de Gramado, e dá outras providências”. Em ato contínuo Senhora Presidente 
colocou em votação Projeto de Resolução 02/2020 da Mesa Diretora. Aprovado por unanimidade. 10 - Senhora Presidente colocou em 
discussão Moção 14//2020 do vereador Volnei da Saúde. "Moção de Aplausos à Juíza Dra. Simone Ribeiro Chalela, que conduziu as 
Eleições Municipais de 2020, extensivo a todos os Servidores do Cartório Eleitoral, Junta Eleitora e Auxiliares de Justiça". Em ato contínuo 
Senhora Presidente colocou em votação Moção 14//2020 do vereador Volnei da Saúde. Aprovado por unanimidade. Presidente passou 
para as 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 as falas dos vereadores: Manu da Costa, Prof. Daniel, Luia Barbacovi, Dr. Ubiratã, Rafael 
Ronsoni, Rosi Ecker Schmitt, Volnei da Saúde e Renan Sartori. 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 04 de janeiro de 2021. Obrigada e boa noite a todos”. Sala de Sessões em 21 de dezembro de 2020. Mª Aparecida Oaigen Benetti, 
assessora de cerimonial e protocolo.   -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.- 
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