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JORNAL DA CÂMARAJORNAL DA CÂMARA

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

     Dois mil e vinte e dois foi um ano movimentado para a
Câmara de Vereadores. O Poder Legislativo promoveu ações,
eventos, audiências e sessões que debateram intensamente
temas importantes para nossa comunidade. Os nove
representantes desta Casa, além de legislar sobre as leis de
interesse local - ou sobre aquelas que suplementam as
legislações federal ou estadual, também atuaram ativamente
em fiscalizações e análises minuciosas dos projetos
protocolados na Casa do Povo, exercendo o controle externo
da administração pública, julgando as contas que o prefeito
presta, definindo prioridades para as políticas públicas
municipais e sendo um órgão mediador na busca de
inúmeras demandas sociais através de encontros e reuniões.
     Somente no segundo semestre da Legislatura de 2022,
entre junho até o fechamento deste material (na segunda
semana de dezembro), foram 24 Projetos de Lei do
Legislativo (PLLs) protocolados, e 75 Projetos de Lei
Ordinária (PLOs), que entraram na Casa com matérias de
competência do Executivo. 
     É para levar e aproximar todo esse trabalho de você,
morador de Gramado, que este informativo existe. Para que
você receba em suas mãos um resumo das principais
atividades desenvolvidas no segundo semestre deste ano.
Leia e se intere das ações que seus representantes vêm
desenvolvendo. 
     Em 2023 desejamos te ver novamente aqui, na Casa do
Povo, opinando e construindo, juntos, uma cidade melhor.
Continuaremos nos empenhando para te manter informado
e atualizado, com transparência e responsabilidade, dos atos
públicos que passam pela Câmara de Vereadores.

Letícia Morgenstern de Lima
Jornalista responsável - Gerente de Comunicação

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

Expediente
Textos e fotos: Letícia Morgenstern de Lima e Paulo Vargas
Diagramação: Gérson Pena
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Sessão descentralizada no CTG

1º Lugar - EMEF Mosés Bezzi (Somos diferentes
e isso é legal - discutindo as diferenças)
Alessandra Rodrigues Oviedo
2º Lugar - EMEI Paulina Benetti (Eu Cuido)
Catiane Masotti Glienke
Jaqueline Hermann Herold
Silvia Maria Jahn dos Santos
Aline Schneider Negri
3º Lugar - EMEI Delmar Dutra (Livros em Ação)
Débora de Vargas Saueressig

Escola do Legislativo Ivo Bezzi aproximou a juventude da política

     A segunda edição do concurso Professor Destaque Legislativo,
instituído como lei municipal em 2018,  tem como objetivos
reconhecer, divulgar e homenagear o trabalho de professores da
rede pública e privada. A premiação aconteceu no último dia  8 de
novembro em sessão solene que evidenciou os 24 projetos

Vereadores jovens foram diplomados no último dia 7 de dezembro

VENCEDORES DE CADA CATEGORIAVENCEDORES DE CADA CATEGORIA

Concurso Professor Destaque
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     As atividades da Escola do Legislativo Ivo Bezzi trabalharam a política em sua essência. Dentre as ações deste ano, o
programa Vereador Jovem realizou quatro sessões ordinárias e uma extraordinária, totalizando mais de 90 proposições dos 18
vereadores mirins ao Executivo Municipal . O encerramento do projeto em 2022 ocorreu no último dia 7 de dezembro com a
diplomação dos estudantes participantes. O projeto, que é instituído por lei, ocorre anualmente e, em 2023, contará novamente
com eleições, mobilizando as escolas públicas e privadas de Gramado.
     Já o projeto Plantando um Futuro, que consiste em receber visitas guiadas de escolas na Câmara, contou no segundo
semestre com a visita de 11 escolas na sede do Legislativo: EMEFs Henrique Bertoluci Sobrinho, Gentil Bonato, Nossa Senhora
de Fátima, Vicente Casagrande, Mosés Bezzi, Pedro Zucolotto, Presidente Vargas, Maximiliano Hahn, Senador Salgado Filho, 
 EEEF João Benetti Sobrinho e Colégio Cenecista. Foram apresentados aos alunos toda a estrutura da Casa Legislativa e
abordados temas como os três poderes da República e o papel do vereador.

Escola Gentil Bonato foi uma das escolas que fizeram visita guiada

1º Lugar - EMEF Senador Salgado Filho
(Arte Dopamina: 2ª edição)
Vivian Clarissa Moraes David
Jeimi Cavichion
2º Lugar - EEEF João Benetti Sobrinho
(Democracia)
Iracema Montiel de Oliveira
3º Lugar - EMEF Presidente Vargas ( A
Revolução Americana através do Teatro)
Fernanda Pereira Soares

1º Lugar -  EMEF Henrique Bertolucci
Sobrinho (Abraçando a Paz)
Vanize da Silva Oliveira
2º Lugar - EMEF Senador salgado Filho
(Encontro com a Literatura)
Amanda da Silva Menger
3º Lugar - EMEF Nossa senhora de
Fátima (Saberes diferentes)
Glaucia Schabarum

      A sessão descentralizada deste ano ocorreu no dia 12 de
setembro no CTG Manotaço e homenageou o tradicionalista
Jorge Correia, de 93 anos, com a Medalha Mérito Farroupilha
do Poder Legislativo. A Tribuna do Povo foi ocupada pelo
tradicionalista, diretor artístico do CTG, Fernando Gusen.

inscritos na competição, especialmente, os dez contemplados.
     Todos os inscritos receberam certificado de participação e os vencedores das quatro categorias (Ed. Infantil, Fundamental I,
Fundamental II e Ensino Médio) receberam uma placa como cortesia da empresa Cristais de Gramado, além de vouchers na
Hector Pizzaria. Os primeiros colocados ganharam, ainda, um troféu desenvolvido pela artista visual Débora Irion.

1º Lugar - Colégio Cenecista (Projeto -
Vamos Comprar um Poeta: o poder
transformador das "inutilidades" da
poesia e das artes)
Tatiane Cabistani da Mata
Denise Quitzau Kleine

Educação Infantil Ensino Fundamental I Ensino Fundamental II Ensino Médio (um projeto inscrito)

Troféu Silvia Zorzanello
     De forma inédita, o Troféu Silvia Zorzanello foi entregue na
Feira Internacional de Turismo (Festuris), no Serra Park, em
novembro. A Câmara de Vereadores entregou a distinção
neste ano à empresária Jussara Höppner, diretora do Parque
Mini Mundo e do Hotel Rita Höppner. 



      A condução desse processo
teve como resultado um trabalho
sério e responsável. Nosso
agradecimento a todos que
trouxeram as suas contribuições e
permitiram apresentar o Plano
Diretor, o qual tenho convicção
que atende e se conecta com 
os verdadeiros interesses 
de Gramado.

      Após mais de um ano de discussões, o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 002/2022, que institui o Plano Diretor
de Gramado, foi aprovado por unanimidade na Câmara de
Vereadores. Uma sessão extraordinária ocorreu no dia 16 de
novembro especialmente para colocar em votação o projeto
considerado o mais importante da década. 
      Na ocasião, os parlamentares enfatizaram a importância
das discussões com a sociedade em geral, legitimando a
participação popular, e também a contratação dos
especialistas, realizada pelo Poder Legislativo, para as
análises jurídicas e técnicas do PLC, respondendo, assim,
questionamentos oriundos do Ministério Público (MP).
      O presidente da Câmara, Renan Sartori (MDB), ressalta
que o Plano foi pensado sendo um projeto que conserva a
paisagem e belezas naturais de Gramado, com instrumentos
para crescer, mas com balizadores de regramento,
ordenamento e sustentabilidade. Entre os principais pontos
que o projeto impactará na cidade, Renan ressalta a questão
da habitação social. "Teremos regramentos tanto para a
regularização de áreas já ocupadas, como também
contrapartidas de construtores através da lei do Estudo de
Impacto de Vizinhança (EIV), sendo uma proposta mais
isonômica e de forma que seja efetiva, visando resolver
problemas históricos da nossa cidade", atesta.
      Outro aspecto de destaque é em relação aos usos
admitidos, permitindo a instalação de negócios em bairros,
que antes não podiam se instalar em algumas áreas fora do
Centro da cidade.

Plano Diretor é aprovado e reconhecido como o projeto mais democrático
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Galeria homenageia Lela e abre espaço para artistas locais

     A tramitação do Plano Diretor foi construído a muitas
mãos. Um grande evento promovido em conjunto entre
Legislativo e Executivo, na 2ª edição do Fórum Gramado
Ontem, Hoje e Amanhã e Audiência Pública da Prefeitura,
lotou o Teatro Elisabeth Rosenfeld no dia 18 de outubro,
com dois momentos de explicações sobre o projeto de lei
considerado o mais importante da década. 
     Ao todo, mais de 250 pessoas prestigiaram o encontro
entre tarde e noite. Na ocasião, o promotor de Justiça, Dr.
Max Guazzelli, definiu o projeto como o "mais democrático
da história da cidade".

     O lançamento da Galeria Municipal de Artes Maria Helena Drechsler de Oliveira aconteceu em 17 de agosto e sintetiza a
escolha unânime para homenagear a eterna Lela (in memorian). O evento  foi marcado por muita emoção, com falas do
presidente da Câmara, vereador Renan Sartori (MDB); do filho de Lela, representando a família, Gregório Nardini; da
coordenadora do Centro Municipal de Cultura, Débora Irion, representando o Executivo; e de Adriano Gonçalves, representando
os artistas da cidade.  Desde então, o saguão interno do Poder Legislativo vem sendo tomado por obras assinadas por artistas
locais. As exposições podem ser conferidas no mesmo horário de expediente da Câmara.

     O projeto contou com importantes assessorias
contratadas pela Câmara para a análise jurídica urbanística
especializada do texto por meio da advogada Vanesca
Prestes e também com os estudos técnicos realizados pela
equipe do professor Benamy Turkienicz, da Fundação Luiz
Engler  (FLE) da UFRGS.  

Especialistas contratados pelo Legislativo

Comissão do Plano, Executivo Municipal, MP e vereadores

Fórum reuniu mais de 250 pessoas

Renan Sartori 

A redação final do projeto e todos os
documentos da sua tramitação no
Legislativo podem ser consultados no
QR Code ao lado. Aponte sua câmera e
fique por dentro!
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     O Projeto de Lei do Legislativo (PLL) 028/2022, que
declara o Kikito como patrimônio cultural do município de
Gramado foi aprovado por unanimidade em agosto. A
proposição é de autoria dos vereadores Professor Daniel (PT)
e Renan Sartori (MDB). Foi celebrado e oficializado na noite
do dia 10 de novembro em uma cerimônia realizada pela
Câmara no Museu do Festival de Cinema.

Vereadores realizaram vivência em
abertura de sessão ordinária

Ação chamou a atenção para a acessibilidade em espaços públicos

      Uma ação inédita fez parte da sessão do dia 26 de
setembro. Usando equipamentos como cadeiras de rodas,
venda nos olhos e andador, os nove parlamentares entraram
no plenário realizando uma vivência ao simular o dia a dia de
Pessoas com Deficiência (PcDs). A iniciativa teve como
objetivo mostrar as dificuldades que elas encontram em sua
rotina e também chamar a atenção para a acessibilidade nos
espaços públicos. Esta ação especial foi uma realização da
Câmara, por meio da Comissão Especial da PcD.

      Em novembro o Legislativo concluiu a instalação do
sistema de geração de energia fotovoltaica na sede da
Câmara. A empresa vencedora da licitação foi a Steckert
Engenharia, de Turvo (SC). O Poder Legislativo visa com esta
contratação reduzir a conta de energia elétrica e também
adequar a sua sede a ações voltadas para a sustentabilidade.

Kikito torna-se patrimônio cultural

Vereadores e palestrantes do evento que conecta jovens ao primeiro emprego

Mais de 350 estudantes participam
do evento Conexão Gramado
     Tendo como público-alvo os 9º anos, estudantes das
escolas Senador Salgado Filho, Henrique Bertolucci
Sobrinho, Maximiliano Hahn, Presidente Vargas, Pedro
Zucolotto, Gentil Bonato, Mosés Bezzi, Vicente Casagrande,
Nossa Senhora de Fátima, Dr. Carlos Nelz, João Benetti
Sobrinho e David Canabarro participaram no dia 1º de
novembro, no Wish Serrano, da 3ª edição do evento
Conexão Gramado, linkando o jovem ao primeiro emprego.
Mais de 350 alunos participaram do evento.

Sala da Memória

Prédio agora tem energia solar

     A Câmara de Vereadores de Gramado aprovou em
setembro, por unanimidade, o Projeto de Resolução da Mesa
Diretora que promove o espaço hoje denominado como Sala
da Memória, uma biblioteca legislativa com acervo da
história legislativa da cidade. O espaço levará o nome de Rolf
Naumann (in memorian), que tanto envolveu-se e contribuiu
nos trabalhos do Poder Legislativo.

Cidadãos Gramadenses
      No último dia 14 de dezembro, a Câmara entregou os
títulos de Cidadão Gramadense ao promotor de Justiça, Max
Guazzelli, por meio de uma indicação da Bancada do MDB, e
o engenheiro José Carlos Silveira, conhecido como
Silveirinha, através de indicação da Bancada do PSDB.

Pautas importantes em audiências 
     Temas importantes e projetos de grande interesse público
passaram pelo Legislativo, motivando a realização de cerca
de cinco audiências públicas no segundo semestre. Entre os
encontros promovidos na Casa, a Câmara debateu o veto
parcial ao projeto das sacolas plásticas, abordou a Lei
Orçamentária Anual (LOA), o Plano Diretor, além de um
projeto de grande destaque protocolado pelo Executivo
Municipal e aprovado por unanimidade pelos vereadores: o
que institui a Família Acolhedora em Gramado (foto abaixo).


