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Ata de Sessão

Plenário Júlio Floriano Petersen
                                                         - XVI Legislatura –

Ata 04/2023 da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 20 de março de 2023, às dezoito horas no Plenário
Júlio Floriano Petersen, sob a Presidência do Vereador Celso Fioreze do PSDB.

Ata 04/2023 da 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado, realizada dia 20 de março de 2023, às dezoito horas no Plenário
Júlio Floriano Petersen, sob a Presidência do Vereador Celso Fioreze do PSDB. Estiveram presente 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 MDB, Cícero Altreiter, Renan Sartori e Rodrigo Paim, e pela Bancada do Partido dos Trabalhadores
Prof.  Daniel.  Senhor  Presidente  iniciou  a  Sessão  saudando  a  presença  dos  servidores  do  executivo  municipal,  representantes  de
entidades, da imprensa, servidores da Casa e de todos que acompanharam pelas redes sociais, e invocando a proteção de Deus, declarou
abertos os trabalhos desta 4ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Gramado realizada no dia 20 de março de 2023, e convidou a
todos para em pé ouvir a execução do Hino Nacional. Senhor Presidente solicitou a assessora de Cerimonial e Protocolo Mª Aparecida
Oaigen Benetti para fazer a Leitura da Bíblia: Salmo 4:13 e após passou para a votação da Ata. Senhor Presidente colocou em discussão
Ata 03 da 3ª Sessão Ordinária e Sessão Solene de Instalação Legislativa de 13.03.2023. Em ato contínuo Senhor Presidente colocou
em votação Ata 03 da 3ª Sessão Ordinária e Sessão Solene de Instalação Legislativa de 13.03.2023. Aprovada por unanimidade e
na sequência solicitou a assessora de cerimonial e protocolo para fazer a Leitura do Expediente. Senhor Presidente passou ao espaço da
Tribuna do Povo onde tivemos a participação da Sra. Elisandra da Silva Chaves, que falou sobre o evento Líderes Sustentáveis, e após
passou para o  Grande Expediente, onde tivemos o pronunciamento dos seguintes vereadores:  Rodrigo Paim, Rosi Ecker Schmitt,
Celso Fioreze, Cícero Altreiter, Joel da Silva Reis, Neri da Farmácia, Prof. Daniel, Renan Sartori e Roberto Cavallin.  Ordem do Dia
1- Senhor Presidente colocou em discussão Moção 008/2023 do vereador Roberto Cavallin e demais vereadores. “Moção de Repúdio ao
Decreto 11.366 de 1º de janeiro de 2023, que suspende os registros para aquisição e transferência de armas e munições de uso restrito
por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares, restringe os quantitativos de aquisição de armas e munições de uso permitido,
suspende a concessão de novos registros de clubes e de escolas de tiro, suspende a concessão de novos registros de colecionadores, de
atiradores e de caçadores, e institui grupo de trabalho para apresentar nova regulamentação à Lei 10.826 de 22 de dezembro de 2003”.
Moção proposta pelo vereador  Roberto Cavallin,  que fez o uso da palavra. Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em votação
Moção 008/2023 do vereador  Roberto Cavallin e demais vereadores.  Aprovada por unanimidade.  2 -  Senhor Presidente colocou em
discussão  Projeto de Lei Ordinária  121/2022 do  Executivo  Muinicipal.  "Dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento da
Operação de Crédito Interno de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) concedido pela Prefeitura, através do CONDEMA
para a Autarquia Municipal  de Turismo Gramadotur  através da Lei  Municipal  nº 3.878 de 11 de janeiro de 2021 - juntamente com a
Mensagem Retificativa 024/2022". Este Projeto de Lei passou pelas três comissões permanentes. A Comissão de Legislação e Redação
Final, cujo relator foi o vereador Joel da Silva Reis, pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas com relatoria do vereador
Joel da Silva Reis e pela Comissão Temática com relatoria do vereador Prof. Daniel, os pareceres das três comissões foram favoráveis à
tramitação do projeto, conforme orientação da Procuradoria da Casa. Projeto proposto pelo executivo municipal, onde o líder de governo,
vereador  Neri da Farmácia fez o uso da palavra, no espaço dos relatores tivemos o pronunciamento do vereador Joel da Silva Reis e
pelos vereadores falou o vereador  Prof.  Daniel. Em ato contínuo Senhor  Presidente  colocou em votação  Projeto de Lei  Ordinária
121/2022 do Executivo Municipal.  Aprovado por unanimidade.  3 -  Senhor Presidente colocou em discussão Projeto de Lei Ordinária.
"Altera dispositivos da Lei nº 4.129, de 14 de dezembro de 2022, que 'Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício
financeiro de 2023'".  Este Projeto de Lei passou pelas três comissões permanentes. A Comissão de Legislação e Redação Final, cuja
relatora foi  a vereadora  Rosi Ecker Schmitt,  pela Comissão de Orçamento,  Finanças e Contas Públicas,  cujo relator  foi  o vereador
Roberto Cavallin e pela Comissão Temática com relatoria do vereador Rodrigo Paim, os pareceres das três comissões foram favoráveis
à tramitação do projeto, conforme orientação da Procuradoria da Casa. Projeto proposto pelo executivo municipal, onde o líder de governo,
vereador  Neri da Farmácia fez o uso da palavra.  Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em votação  Projeto de Lei Ordinária
003/23 do  Executivo Municipal.  Aprovado por unanimidade.  4 -  Senhor Presidente colocou em discussão  Projeto de Lei Ordinária
006/2023 do Executivo Municipal. “Altera dispositivos da Lei Municipal 3.453 de 16 de dezembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo
a conceder incentivo à produção da bovinocultura leiteira, dos agricultores do Município de Gramado”.  Este Projeto de Lei passou pelas
duas comissões permanentes. A Comissão de Legislação e Redação Final, cujo relator foi o vereador Joel da Silva Reis, 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 o líder de governo, vereador Neri da Farmácia fez o
uso da palavra.  Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em votação  Projeto de Lei Ordinária 006/2023 do  Executivo Municipal.
Aprovado por unanimidade.  5 -  Senhor Presidente colocou em discussão  Projeto de Lei Ordinária 007/2023 do  Executivo Municipal.
"Autoriza o Município de Gramado a contribuir financeiramente com a Associação Mente Viva 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 Joel da Silva Reis,
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 o líder de governo, vereador
Neri da Farmácia fez o uso da palavra, e com permissão do Presidente neste mesmo espaço já fez a defesa do projeto seguinte PLO
011/2023, e no espaço destinado aos vereadores tivemos o pronunciamento do vereador Prof. Daniel. Em ato contínuo Senhor Presidente
colocou em votação Projeto de Lei Ordinária 007/23 do Executivo Municipal. Aprovado por unanimidade. 6 - Senhor Presidente colocou
em discussão Projeto de Lei Ordinária 011/2023 do Executivo Municipal. “Autoriza o município de Gramado a contribuir financeiramente
com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais  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  Cícero Altreiter,  e pela Comissão Temática com
relatoria do vereador  Prof. Daniel, os pareceres das duas comissões foram favoráveis à tramitação do projeto, conforme orientação da
Procuradoria  da  Casa.  Projeto  proposto  pelo  executivo  municipal,  onde  o  líder  de  governo,  vereador  Neri  da Farmácia já  fez  seu
pronunciamento  juntamente  ao  projeto  anterior.  Em ato  contínuo  Senhor  Presidente  colocou  em votação  Projeto  de Lei  Ordinária
011/2023 do  Executivo  Municipal.  Aprovado  por  unanimidade.  7  -  Senhor  Presidente  colocou  em  discussão Projeto  de  Lei  do
Legislativo 002/2023 do vereador Rodrigo Paim. “Institui nomenclatura de Rua localizada no interior Linha Ávila”.  Este Projeto de Lei
passou pelas duas comissões permanentes. A Comissão de Legislação e Redação Final, cujo relator foi o vereador Joel da Silva Reis, e
pela Comissão Temática com relatoria do vereador Prof. Daniel, os pareceres das duas comissões foram favoráveis à tramitação do 
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projeto, conforme orientação da Procuradoria da Casa. Projeto proposto pelo legislativo municipal, onde o vereador Rodrigo Paim fez o
uso da palavra. No espaço destinado aos relatores tivemos a fala do vereador  Joel da Silva Reis, e no espaço dos vereadores falou o
vereador Cícero Altreiter. Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em votação Projeto de Lei do Legislativo 002/2023 do vereador
Rodrigo Paim. Aprovado por unanimidade.  8 -  Senhor Presidente colocou em discussão  Projeto de Lei do Legislativo 003/2023 do
vereador Neri da Farmácia. “Institui o Julho Dourado, mês de reflexão e promoção de eventos sobre a saúde de animais de rua e animais
domésticos de estimação, e a importância da prevenção de zoonoses no município de Gramado”. Este Projeto de Lei passou pelas duas
comissões permanentes. A Comissão de Legislação e Redação Final, cujo relator foi o vereador  Joel da Silva Reis,  e pela Comissão
Temática com relatoria do vereador  Prof. Daniel, os pareceres das duas comissões foram favoráveis à tramitação do projeto, conforme
orientação da Procuradoria da Casa. Projeto proposto pelo legislativo municipal, onde o vereador Neri da Farmácia fez o uso da palavra, e
no espaço destinado aos vereadores, tivemos os pronunciamentos dos vereadores Rodrigo Paim, Cícero Altreiter e Roberto Cavallin.
Em ato  contínuo  Senhor  Presidente  colocou  em votação  Projeto  de Lei  do Legislativo  003/2023 do  vereador Neri  da Farmácia.
Aprovado por unanimidade.  9 -  Senhor Presidente colocou em discussão Projeto de Lei do Legislativo 004/2023 do vereador Neri da
Farmácia. “Institui o Programa Municipal de Prevenção da Gravidez na Adolescência”. Este Projeto de Lei passou pelas duas comissões
permanentes. A Comissão de Legislação e Redação Final, cuja relatora foi a vereadora Rosi Ecker Schmitt,  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 legislativo municipal, onde o vereador  Neri da Farmácia fez o uso da palavra.  Em ato
contínuo Senhor Presidente colocou em votação Projeto de Lei do Legislativo 004/2023 do vereador Neri da Farmácia. Aprovado por
unanimidade.  10 -  Senhor Presidente colocou em discussão   Projeto de Lei do Legislativo 005/2023 do vereador  Neri da Farmácia
"Institui  o  Programa Municipal  de Prevenção e Conscientização contra  o Alcoolismo e Institui  a  Semana Municipal  de Luta  contra  o
Alcoolismo". Este Projeto de Lei passou pelas duas comissões permanentes. A Comissão de Legislação e Redação Final, cujo relator foi o
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 legislativo municipal,  onde o
vereador Neri da Farmácia fez o uso da palavra. Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em votação Projeto de Lei do Legislativo
005/2023 do vereador Neri da Farmácia.  Aprovado por unanimidade.  11 - Senhor Presidente colocou em discussão Projeto de Lei do
Legislativo 006/2023 do vereador  Prof. Daniel.  “Altera dispositivos da Lei 3.810 de 14 de janeiro de 2020, que institui  no âmbito do
município de Gramado, a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, 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  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 legislativo municipal, onde o vereador  Prof. Daniel fez o uso da
palavra.  Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em votação  Projeto de Lei do Legislativo 006/2023 do vereador Prof. Daniel.
Aprovado por unanimidade.  12 - Senhor Presidente colocou em discussão Projeto de Lei do Legislativo 008/2023 da vereadora Rosi
Ecker Schmitt. “Cria o Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino, 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  Joel da Silva Reis,  e pela Comissão
Temática com relatoria do vereador  Prof. Daniel, os pareceres das duas comissões foram favoráveis à tramitação do projeto, conforme
orientação da Procuradoria da Casa. Projeto proposto pelo legislativo municipal,  onde a vereadora  Rosi Ecker Schmitt fez o uso da
palavra.  Em ato contínuo Senhor Presidente colocou em votação  Projeto de Lei do Legislativo 008/2023 da vereadora Rosi Ecker
Schmitt. Aprovado por unanimidade. 13 - Senhor Presidente colocou em discussão Projeto de Lei do Legislativo 009/2023 do vereador
Joel da Silva Reis.  “Estabelece diretrizes para ações que visem a valorização de mulheres e meninas, a prevenção e ao combate à
violência contra a mulher, no município de Gramado”.  Este Projeto de Lei passou pelas duas comissões permanentes. A Comissão de
Legislação e Redação Final, cuja relatora foi a vereadora Rosi Ecker Schmitt, 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 legislativo municipal, onde o vereador Joel da Silva Reis fez o uso da palavra. Em  ato contínuo Senhor Presidente
colocou em votação  Projeto de Lei do Legislativo 009/2023 do vereador Joel  da Silva Reis.  Aprovado por unanimidade.  Após as
votações Senhor Presidente abriu o espaço para as Explicações Pessoais, onde tivemos o pronunciamento dos seguintes vereadores:
Cícero Altreiter, Rosi Ecker Schmitt, Rodrigo Paim, (que após pediu licença ao Presidente para se retirar da Sessão), e na sequência
falou o vereador  Neri da Farmácia, Prof. Daniel,  Renan Sartori,  Roberto Cavallin  e Joel da Silva Reis. Após,  Senhor 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 e convoco os vereadores para a 5ª Sessão Ordinária, no dia 27 de março às 18 h, neste plenário. Obrigada e boa
noite  a  todos.”  Sala  de  Sessões  em  20  de  março  de  2023.  Mª  Aparecida  Oaigen  Benetti,  Assessora  de  Cerimonial  e
Protocolo .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

CELSO FIOREZE                                                                          RODRIGO PAIM                                      NERI DA FARMÁCIA                                         
    Presidente                                                                              Vice-Presidente                  1º Secretário

 
CÍCERO ALTREITER                                                       JOEL DA SILVA REIS                                                          RENAN SARTORI 
  2º Secretário                                                                      Vereador Progressistas                                                      Vereador MDB                                   
 

ROSI ECKER SCHMITT                                                        ROBERTO CAVALLIN              PROF. DANIEL
Vereadora Progressistas                                                 Vereador Progressistas                                                          Vereador PT
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