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Ata de Sessão

Plenário JULIO FLORIANO PETERSEN
                                                                - XVI Legislatura –

Ata nº 15/2022 da 15ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Gramado, realizada no dia 06 de junho de 2022, presidida pelo vereador Renan Sartori
MDB.

Ata nº 15/2022 da 15ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Gramado, realizada no dia 06 de junho de 2022, presidida pelo vereador Renan Sartori
MDB. Estiveram presentes os seguintes Vereadores: compondo a Bancada Progressista,  Joel da Silva Reis,  Neri da Farmácia, Roberto Cavallin  e Rosi
Ecker Schmitt,  compondo a Bancada do Movimento Democrático Brasileiro,  Cícero Altreiter e Rodrigo Paim, compondo a Bancada do PSDB o vereador
Celso Fioreze e pela Bancada do Partido dos Trabalhadores vereador  Prof. Daniel.  Senhor Presidente saudou a presença dos senhores vereadores,  da
Imprensa, da comunidade, dos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, dos servidores desta Casa. Invocando a proteção de Deus, declaro
aberto os trabalhos desta 15ª Sessão Ordinária de 2022 da Câmara Municipal de Gramado, realizada no dia 06 de junho de 2022, e convidou a todos para em
pé ouvirmos a execução do Hino Riograndense. Na sequência solicitou a assessora de cerimonial e protocolo Mª Aparecida Oaigen Benetti para fazer a leitura
da Bíblia: Tiago 3:1. Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em discussão a Ata 14 da 14ª Sessão Ordinária de 30.05.2022 e após colocou em votação a
Ata 14 da 14ª Sessão Ordinária de 30.05.2022. Aprovada por unanimidade, e de imediato solicitou a assessora de cerimonial e protocolo Mª Aparecida Oaigen
Benetti  para fazer a Leitura do Expediente. Após, Senhor Presidente informou que nesta semana a Câmara fará algumas ações pela Semana do Meio
Ambiente, e para tanto, convidou para dar início as atividades na Sessão de hoje, o 1º Tenente Marco Antônio Ritter, Comandante do Pelotão Ambiental de
Canela, para falar sobre o trabalho da PATRAM na região, para preservação e proteção do Meio Ambiente. Na sequência dos trabalhos tivemos o espaço do
Grande Expediente, onde tivemos o pronunciamento dos seguintes vereadores: Neri da Farmácia, Prof. Daniel, Renan Sartori, Roberto Cavallin, Rodrigo
Paim, Rosi Ecker Schmitt, Celso Fioreze, Cícero Altreiter, Joel da Silva Reis. Presidente abriu o espaço das votações com a Ordem do Dia. 1 - Senhor
Presidente colocou em discussão Projeto de Lei Ordinária 041/22 do Executivo Municipal. " Autoriza o Município de Gramado a contribuir financeiramente
com o Movimento Comunitário de Combate à Violência - MOCOVI, e dá outras providências."  Este Projeto de Lei passou pelas duas comissões permanentes.
A Comissão de Legislação e Redação Final, cuja relatoria foi do vereador Cícero Altreiter, e pela Comissão Temática com relatoria do vereador  Neri da
Farmácia. Os pareceres das duas comissões foram favoráveis à tramitação do projeto, conforme orientação da Procuradoria da Casa. Projeto proposto pelo
executivo municipal, onde a líder de governo vereadora Rosi Ecker Schmitt,  fez o uso da palavra, onde o Presidente autorizou que ela já apresentasse as
justificativas dos demais projetos que irão a votação na sequência. Em ato contínuo Senhor Presidente colocou e m votação Projeto de Lei Ordinária 041/22
do Executivo Municipal. Aprovado por unanimidade. 2 - Senhor Presidente colocou em discussão Projeto de Lei Ordinária 042/22 do Executivo Municipal.
" Autoriza o Município de Gramado a contribuir financeiramente com o Movimento Comunitário de Combate à Violência - MOCOVI, e dá outras providências."
Este Projeto de Lei passou pelas duas comissões permanentes. A Comissão de Legislação e Redação Final, cuja relatoria foi do vereador  Cícero Altreiter, e
pela Comissão Temática com relatoria do vereador Neri da Farmácia. Os pareceres das duas comissões foram favoráveis à tramitação do projeto, conforme
orientação da Procuradoria da Casa. Projeto proposto pelo executivo municipal, onde a líder de governo vereadora  Rosi Ecker Schmitt,  apresentou suas
justificativas juntamente  com o PLO 41/2022,  nos demais  espaços destinados aos vereadores,  não houve o  uso da palavra.  Em ato  contínuo Senhor
Presidente colocou em votação  Projeto de Lei Ordinária 042/22 do Executivo Municipal.  Aprovado por unanimidade.  3 -  Senhor Presidente colocou em
discussão  Projeto de Lei Ordinária 043/22 do Executivo Municipal.  " Autoriza o Município de Gramado a contribuir financeiramente com o Movimento
Comunitário de Combate à Violência - MOCOVI, e dá outras providências."  Este Projeto de Lei passou pelas duas comissões permanentes. A Comissão de
Legislação e Redação Final, cuja relatoria foi do vereador Cícero Altreiter, e pela Comissão Temática com relatoria do vereador  Neri da Farmácia. Os
pareceres das duas comissões foram favoráveis à tramitação do projeto, conforme orientação da Procuradoria da Casa. Projeto proposto pelo executivo
municipal, onde a líder de governo vereadora  Rosi Ecker Schmitt,  apresentou suas justificativas juntamente com o PLO 41/2022, nos demais espaços
destinados aos vereadores,  não houve o uso da palavra. Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em votação  Projeto de Lei Ordinária 043/22 do
Executivo Municipal.  Aprovado por unanimidade. 4 - Senhor Presidente colocou em discussão Projeto de Lei Ordinária 044/22 do Executivo Municipal.
"Autoriza o Município de Gramado a contribuir financeiramente, com a Mitra da Diocese de Novo Hamburgo - PAMA, e dá outras providências."  Este Projeto de
Lei passou pelas duas comissões permanentes. A Comissão de Legislação e Redação Final, cuja relatoria foi do vereador  Cícero Altreiter, e pela Comissão
Temática com relatoria do vereador  Rodrigo Paim. Os pareceres das duas comissões foram favoráveis à tramitação do projeto, conforme orientação da
Procuradoria da Casa.  Projeto proposto pelo executivo municipal, onde a líder de governo vereadora  Rosi Ecker Schmitt,  apresentou suas justificativas
juntamente com o PLO 41/2022, nos demais espaços destinados aos vereadores, não houve o uso da palavra. Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em
votação Projeto de Lei Ordinária 044/22 do Executivo Municipal. Aprovado por unanimidade. 5 - Senhor Presidente colocou em discussão Projeto de Lei
Ordinária 045/22 do Executivo  Municipal.  "Autoriza  o  Município  de Gramado  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 relatoria foi do vereador Cícero Altreiter, e pela Comissão Temática com relatoria do vereador Rodrigo Paim. Os pareceres das duas
comissões foram favoráveis à tramitação do projeto, conforme orientação da Procuradoria da Casa. Projeto proposto pelo executivo municipal, onde a líder de
governo vereadora Rosi Ecker Schmitt, apresentou suas justificativas juntamente com o PLO 41/2022, nos demais espaços destinados aos vereadores, não
houve o uso da palavra. Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em votação Projeto de Lei Ordinária 045/22 do Executivo Municipal.  Aprovado por
unanimidade. Após o término das votações, em comum acordo entre bancadas, não tivemos o espaço das Explicações Pessoais, e na sequência, Presidente
passou  aos Avisos da Presidência e encerrou a Sessão dizendo: Nada mais tendo a declarar,  dou por encerrada esta Sessão Ordinária da Câmara de
Vereadores, convoco os vereadores para a 16ª Sessão Ordinária dia 13 de junho às 18 h neste Plenário. Obrigado e boa noite a todos. Sala de Sessões em 06
de junho de 2022. Mª Aparecida Oaigen Benetti, Assessora de Cerimonial Protocolo-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

RENAN SARTORI                                                                        PROF. DANIEL                     CÍCERO ALTREITER                                         
    Presidente                                                                             Vice-Presidente                  1º Secretário

 CELSO FIOREZE                                                          RODRIGO PAIM                                                           ROBERTO CAVALLIN
   2º Secretário                                                                          Vereador MDB                                                           Vereador Progressista                                   
 

  ROSI ECKER SCHMITT                                                          NERI DA FARMÁCIA                                                      JOEL DA SILVA REIS
Vereadora Progressista                                                       Vereador Progressista                                                  Vereador Progressista 

FL. Nº 021


