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nossa população merece
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JORNAL DA CÂMARAJORNAL DA CÂMARA

Renan Sartori

A Câmara de Vereadores conta com diversos canais, em
diferentes plataformas, para receber suas demandas e
sugestões. Acompanhe o trabalho dos nove vereadores
pelas redes sociais e também em nosso site!

     As funções que competem à Câmara Municipal são di-
versas. É nesta Casa que nove representantes do povo le-
gislam sobre as leis de interesse local - ou sobre aquelas
que suplementam as legislações federal ou estadual. Com-
pete ao Poder Legislativo, também, fiscalizar e exercer o
controle externo da administração pública, julgar as contas
que o prefeito presta, definir prioridades para as políticas
públicas municipais e atuar como órgão mediador na bus-
ca por soluções a demandas individuais, coletivas e soci-
ais. Em Gramado, este papel é exercido com comprometi-
mento, responsabilidade e protagonismo.
     Na Legislatura de 2022, até a última sessão de junho, fo-
ram 21 Projetos de Lei do Legislativo (PLLs) votados e
aprovados. Foram protocolados, ainda, 51 Projetos de Lei
Ordinária (PLOs), com matérias de competência do Execu-
tivo. Os mais divergentes entre eles, alguns ainda em trami-
tação, foram minuciosamente analisados pelos parlamen-
tares, pelas três comissões permanentes e também ampla-
mente discutidos com a população em audiências públicas,
reuniões internas e sessões especiais.
     Neste informativo, caro leitor, apresentamos um resumo
das principais ações desenvolvidas nos primeiros meses
deste ano. Leia, se informe, conheça um pouco mais do
trabalho que vem sendo desenvolvido e continue partici-
pando ativamente das decisões que envolvem a nossa
cidade.  Nosso papel vai muito além destas quatro páginas.
Nosso compromisso é levar até você informação e trans-
parência dos atos públicos.

Letícia Morgenstern de Lima
Jornalista responsável - Gerente de Comunicação

     "A Câmara de Vereadores vem estabelecendo um traba-
lho de discussão democrática e aproximação com a comu-
nidade, tem colocado seu slogan em prática, sendo a voz e
a casa da população gramadense. Os nove vereadores que
constituem a atual legislatura atuam com empenho em di-
versas pautas que envolvem o município e a nossa comu-
nidade gramadense. 
     Temos assumido responsabilidades, movimentado de-
bates, fazendo mediações com o Executivo, quando neces-
sário, e trabalhado com a responsabilidade que nossa po-
pulação merece. Gramado possui uma comunidade parti-
cipativa e interessada, que cobra e contribui para gerar re-
sultados. O Poder Legislativo desta cidade, tão amada, pu-
jante e diferenciada, não poderia ser diferente."

Aponte sua câmera para o QR Code
ao lado e acesse o site da Câmara
de Vereadores de Gramado



Escola do Legislativo reforça cidadania e aproxima jovens da política

     A Escola do Legislativo promove, ainda, a segunda edi-
ção do concurso Professor Destaque Legislativo. O pro-
jeto foi instituído enquanto lei municipal em 2018. O con-
curso abre suas inscrições em outubro e contempla pro-
jetos desenvolvidos a partir de março deste ano.
     A iniciativa tem como principal objetivo reconhecer, di-
vulgar e homenagear o trabalho de professores da rede
pública e privada. O regulamento foi enviado a todos os
educandários e também pode ser solicitado através do e-
mail escoladolegislativo@gramado.rs.leg.br.

> Celso Fioreze (PSDB) apadrinha Júlia Gomes Wolker e
Vicenzo Henrique da Silva Muraro
> Cícero Altreiter (MDB) apadrinha Amanda Pilar dos
Santos e Eduan Bernardes Pereira Ramos
> Joel Reis (Progressistas) apadrinha Ana Rita de Oliveira e
Lavínia Caberlon
> Neri da Farmácia (Progressistas) apadrinha Angélica dos
Reis Gross e Camila Luca de Abreu

Dezoito vereadores jovens foram empossados em abril deste ano 

Câmara trabalha para aprovar o Plano Diretor que Gramado merece

> Professor Daniel (PT) apadrinha Ana Clara da Silva
Sartori Schneider e Júlia Cardoso
> Renan Sartori (MDB) apadrinha Flávia R. C. Soares e
Yasmin Falk de Oliveira G. e Silva
> Roberto Cavallin (Progressistas) apadrinha Gabriel
Bosquetti e Leandra dos Passos Padilha
> Rodrigo Paim (MDB) apadrinha Matheus Sander Boff e
Sofia Candiago Tomazelli
> Rosi Ecker Schmitt (Progressistas) apadrinha Arthur
Morais da Rosa e Katarina Cavallin

Vereadores e estudantes eleitos:

cializado e atento. Foram mais de 15 reuniões promovidas
pelo Poder Legislativo, as quais buscaram respostas a do-
cumentos protocolados por diversas entidades, como Mo-
Movimento Ambientalista da Região da Hortênsias (MARH),
Associação Vale das Montanhas (Bairro Várzea Grande),
Conselheiros do Comder, Comdema, Apatan (Linha Tape-
ra), Associações dos Moradores do Bairro Bavária e do
Bairro Planalto, Agência Visão, Creci, Instituto dos Arquite-
tos do Brasil (IAB), e Associação dos Contabilistas. Todos
os documentos protocolados pelas entidades são públicos
e estão disponíveis no site gramado.rs.leg.br, por meio do
Sistema Legislativo.
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     As atividades da Escola do Legislativo Ivo Bezzi estão a todo vapor. Dentre as ações, dois programas ocorrem de forma pa-
ralela: o Vereador Jovem e o Plantando um Futuro. A Câmara de  Vereadores de Gramado conta com 18 vereadores mirins
eleitos, empossados em abril, que estão empenhados em representar suas escolas e comunidades. Semanalmente, os alunos
se reúnem na Casa Legislativa, coordenados pela diretora da Escola do Legislativo, Juliana Sehn. Nos encontros, aprendem a
elaborar proposições, participam de oficinas e também conduzem sessões ordinárias.
     Já o projeto Plantando um Futuro consiste em receber visitas guiadas de escolas na Câmara, onde os alunos são recebidos
por vereadores e servidores. Na oportunidade são apresentados os setores da Casa Legislativa e abordados temas como os
três poderes da República e o papel do vereador.

Concurso Professor Destaque

     Os trabalhos em relação ao Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC) 03, que institui o novo Plano Diretor de Desenvol-
vimento Integrado (PDDI), estão em fase final na Câmara.
Os contratados pela Casa Legislativa são a advogada e
professora Vanesca Prestes, que realiza a análise jurídica
urbanística do Plano, e a Fundação Luiz Englert (FLE), enti-
dade de apoio da UFRGS, que vai assegurar um estudo
técnico urbanística do projeto.
     Com consciência da importância e da complexidade des-
ta matéria para a cidade, a Câmara de Vereadores de Gra-
mado trabalha para aprovar o PLC 03 com amplo debate
com a comunidade e também com um olhar técnico, espe-



Pautas femininas e homenagens
marcaram a 11ª Semana Legislativa
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Workshop trouxe a deputada estadual Franciane Bayer para palestrar

Entrega de títulos e homenagens aconteceram em duas noites festivas

Gabinete Móvel leva a Câmara mais
próxima dos moradores

Evento Meio Ambiente em Pauta
destacou sustentabilidade

Evento no bairro Moura em março teve ampla participação dos moradores

     A 11ª Semana Legislativa, realizada nos dias 11 e 12 de
maio, foi marcada por questões femininas e homenagens. O
workshop Mulheres em Pauta trouxe a deputada  estadual
Franciane Bayer (Republicanos), procuradora adjunta da
Procuradoria Especial da Mulher, e a vereadora Mari Pimen-
tel (Partido Novo), presidente da Procuradoria da Mulher de
Porto Alegre, para falar sobre a violência parlamentar de
gênero e o empoderamento feminino.  
     Além do workshop, ocorreram também duas sessões so-
lenes com entrega de homenagens a pessoas que presta-
ram serviços relevantes à comunidade gramadense. Foram
entregues os títulos de Desportista Gramadense para Tami-
res Tomasini, de Empresário Destaque para Marta Rossi, de
Trabalhador Modelo para Anabela Martins Sartori e Verea-
dor Emérito para Egídio Michaelsen (in memoriam). Tam-
bém foram agraciadas as Mulheres Cidadãs de Gramado:
Nelsi Salvador (Atividades Comunitárias), Isolde Ramm
(Empreendedorismo), Glorene Raquel Freitas dos Santos
(Educação) e Elisandra Teresinha da Silva Chaves (Profis-
sionalização e Emprego).

     Já é tradição da Câmara de Vereadores realizar Gabine-
tes Móveis, onde, em data previamente agendada, os par-
lamentares vão até um bairro da cidade para escutar de-
mandas, atender sugestões e buscar soluções da comuni-
dade. No dia 19 de março foi realizado o Gabinete Móvel no
bairro Moura, com ampla participação dos moradores.
     As reivindicações foram repassadas ao prefeito Nestor
Tissot, sendo a maioria atendida. Neste sábado, dia 9 de
julho, ocorre o Gabinete Móvel do bairro Casagrande, inte-
grando também as comunidades do Tirol II e Pórtico II.

     Descarte correto do lixo, sustentabilidade, desenvolvi-
mento equilibrado e energias renováveis foram alguns dos
temas que nortearam o evento Meio Ambiente em Pauta, 
 promovido pela Câmara. O encontro aconteceu no dia 8 de
junho. A ação, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente,
celebrado no dia 5 de junho, contou com quatro palestras.
     O trabalho da Patram também foi destacado. O 1º tenen-
te Marco Antônio Ritter, comandante da Polícia Ambiental de
Canela, usou a tribuna na sessão do dia 6 para falar sobre o
trabalho do órgão na região.

Conscientização sobre o Autismo
    A longo da Semana da Conscientização sobre o Autismo,
em abril, ocorreram atividades que estimulam os debates
acerca desta temática. O prédio da Casa Legislativa esteve
iluminado de azul e a Câmara também promoveu uma Mesa
Redonda on-line com a participação de especialistas no
assunto. O presidente da Associação dos Pais e Amigos dos
Autistas , Cledson Pereira, que ocupou a Tribuna do Povo na
sessão de 4 de abril, auxiliou na organização do evento.



Audiências públicas debateram
temas importantes da cidade

www.gramado.rs.leg.br                         Julho de 2022, Edição 1             

     No dia 19 de maio, a Câmara promoveu uma reunião
entre representantes do Centro de Reabilitação Emanuel
Região das Hortênsias (Crerh) e empresários da cidade com
o intuito de avançar na captação de recursos para a Casa de
Repouso Stein. A obra, localizada na Estrada para o Mole-
que, na Várzea Grande, parou em virtude da pandemia e,
consequentemente, da falta de valores para dar andamento
à construção. São necessários recursos de aproximada-
mente R$ 738 mil para concluir a obra.

Comunidade cobra melhorias no transporte público e escolar

Projeto da Operação Urbana Consorciada Lago Negro tramita na Casa

Mais de R$700 mil são necessários para concluir casa de repouso

     De março a junho foram realizadas quatro audiências
públicas promovidas pela Câmara Municipal, além das
pres-tações de contas feitas pelo Executivo na Casa. A pri-
meira delas, ocorreu no dia 17 de março, e discutiu a flexi-
bilização do uso de máscara em Gramado. No dia 20 de
abril o encontro tratou sobre a exoneração dos servidores
aposentados.
     No dia 1º de junho, a pauta foi o Projeto de Lei Ordinária
(PLO) 016/2022, que tramita na Casa, em que a Prefeitura
institui a Operação Urbana Consorciada Lago Negro. A au-
diência pública mais recente aconteceu no último dia 28,
que discutiu o PLO 036/2022, o qual estabelece normas
para exploração do serviço de transporte individual de pas-
sageiros por táxi no município.

Sessões especiais abordaram
transporte, hospital e saúde
     Foram realizadas três sessões especiais. Uma em março,
após os vereadores receberem reclamações e questiona-
mentos da comunidade em relação ao transporte público e
escolar. Em 4 de maio também ocorreu uma sessão espe-
cial para tratar da venda do Hospital Arcanjo São Miguel, a
partir das recomendações do Ministério Público enviadas à
Prefeitura. No último dia 23 de junho, a Câmara sediou uma
sessão especial para abordar os números e trabalho de-
senvolvido pela Secretaria da Saúde e pelo Hospital.

Câmara apoia Crerh na construção
de Lar de Idosos na Várzea

Fórum contou com palestra on-line e presencial

Evento lotou plenário para discutir
maus-tratos aos animais
     O plenário Júlio Floriano Petersen lotou na noite do dia 22
de junho. O evento Maus-tratos aos Animais é Crime discutiu
políticas públicas voltadas à causa animal e contou com con-
tribuições para fortalecer a temática no município. O fórum
foi conduzido pela presidente da Associação Mãos Dadas
Patas Salvas, Simone Dinnebier.
     O fórum teve a palestra on-line do delegado Bruno Lima,
deputado na Assembleia Legislativa do Estado de SP, e da
advogada Fernanda Medeiros, presidente do Instituto Pira-
cema, diretora jurídica do Instituto Abolicionista Animal e
autora do livro “Direito dos Animais”. 


