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1º Sessão Ordinária de 04/01/2021  

 (PAUTA) 

* Posse dos vereadores suplentes. 

* Cada Bancada indicará à Mesa Diretora um Líder que falará 

oficialmente por ela. 

* Indicação do Líder de Governo, conforme ofício emitido pelo Poder 

Executivo.  

* Designação pelo Presidente da Câmara de um vereador para ser o 

Ouvidor Geral. 

  

* Grande Expediente: 

Celso Fioreze 

Cícero Altreiter 

Ike Koetz 

Marcos Lovato  

Neri da Farmácia 

Professor Daniel 

Renan Sartori 

Rodrigo Paim 

Rosi Ecker Schmitt 

Discussão e Votação de ATA: 

01) 

Ata n.° 050/20 - Secretaria do Legislativo 
"Ata 42 da 41ª Sessão Ordinária de 21.12.2020". 

02) 

Ata n.° 051/20 - Secretaria do Legislativo 
"Ata 08 da 8ª Sessão Ordinária de 18.12.2020". 

Leituras: 

03) 

https://gramado.ecbsistemas.com/index.php?sec=proposicao&id=4586
https://gramado.ecbsistemas.com/index.php?sec=proposicao&id=4586
https://gramado.ecbsistemas.com/index.php?sec=proposicao&id=4587
https://gramado.ecbsistemas.com/index.php?sec=proposicao&id=4587
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Pedido de Informação n.° 121/20 - Ver. Professor Daniel 
"Solicita informações sobre os funcionários da Prefeitura Municipal de Gramado que 
possuem cargo em comissão (Cc) e função gratificada (FG), bem como seus 
respectivos cargos, salários, unidade de lotação e cópia das declarações de 
inexistência de parentesco e outro vínculo (conforme exigido pela legislação), no 
mês de novembro de 2020". 

04) 

Pedido de Informação n.° 122/20 - Ver. Professor Daniel 
"Solicita informações sobre o quadro de funcionários do Hospital Arcanjo São 
Miguel, bem como seus respectivos cargos, salários e unidade de lotação, no mês 
de novembro de 2020". 

05) 

Pedido de Informação n.° 123/20 - Ver. Professor Daniel 
"Solicita informações sobre o quadro de funcionários que prestam serviços ao 
município de Gramado da ACM (Associação Cristã de Moços), bem como seus 
respectivos cargos, salários e unidade de lotação, no mês de novembro de 2020". 

06) 

Pedido de Informação n.° 124/20 - Ver. Professor Daniel 
"Solicita informações sobre os funcionários da Autarquia Municipal de Turismo- 
Gramadotur que possuem cargo em comissão (Cc) e função gratificada (FG), bem 
como seus respectivos cargos, salários, unidade de lotação e cópia das declarações 
de inexistência de parentesco e outro vínculo (conforme exigido pela legislação), no 
mês de novembro de 2020". 

Sessão Ordinária, em 04 de Janeiro de 2021. 

Vereador Prof. Daniel 

Presidente  
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