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Planilha da Ata nº 05/2021 da 5ª Sessão Ordinária virtual da Câmara de Vereadores 
deGramado, realizada no dia 08 de março de 2021, presidida pelo vereador 
Professor Daniel. 
 
ABERTURA DOS TRABALHOS  
 
DANIEL - Saúdo a presença dos senhores vereadores (CELSO FIOREZE, CÍCERO 
ALTREITER, IKE KOETZ, MARCÃO LOVATO, NERI DA FARMÁCIA, RENAN 
SARTORI, RODRIGO PAIM E ROSI SCHMITT ECKER), da Imprensa que faz 
presente nesta tarde, dos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, 
invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos desta 5ª Sessão 
Ordinária Virtual da Câmara Municipal de Gramado, realizada no dia 08 de março de 
2021. Reiteramos à comunidade que nos acompanha, que devido ao momento em 
que estamos vivendo em função da pandemia do Coronavírus, e seguindo os 
protocolos da bandeira preta, a Sessão Ordinária de hoje está acontecendo de 
forma virtual. 
 

DANIEL–Faço agora a leitura da Bíblia:  
 
“Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amo.” 
João 15:12 
 

DANIEL –VOTACÃO DE ATA 
 
Em discussão Ata04/2021 da 4ª Sessão Ordinária. 
 
Em votação Ata04/2021 da 4ª Sessão Ordinária. 
Aprovada por unanimidade. 
___________________________________________________________________ 
 
DANIEL – Solicito a assessora de cerimonial de protocolo para fazer a leitura do 
expediente. 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
DANIEL – Passamos ao espaço do Grande Expediente, onde cada vereador terá 7 
minutos para suas manifestações. 
 
 

Vereador Prof. Daniel peço a palavra e passo a presidência ao vereador Renan 
Sartori. 
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“Vereador Prof. Daniel do Partido dos Trabalhadores, a Tribuna está a sua 

disposição pelo tempo regimental. 

Vereador Renan Sartori do MDB, a Tribuna está a sua disposição pelo tempo 

regimental 

Vereador Rodrigo Paim MDB, a Tribuna está a sua disposição pelo tempo 

regimental 

Vereadora RosiEckerSchmitt, Progressista, a Tribuna está a sua disposição pelo 

tempo regimental. 

Vereador Celso Fioreze Partido PSDB, a Tribuna está a sua disposição pelo tempo 

regimental 

 

Vereador Cícero Altreider MDB, a Tribuna está a sua disposição pelo tempo 

regimental 

Vereador IkeKoetzProgressista, a Tribuna está a sua disposição pelo tempo 

regimental 

Vereador Marcos Lovatto Progressista, a Tribuna está a sua disposição pelo tempo 

regimental 

Vereador Neri da Farmácia Progressista, a Tribuna está a sua disposição pelo 

tempo regimental 

___________________________________________________________________ 

 

Passaremos agora para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS, onde cada vereador terá 5 

minutos para falar das ações de seu gabinete, ou assuntos relacionados ao 

exercício da vereança. (5 minutos p/ líder de bancada). 

 
 
Avisos da Presidência. 
 
 
- Nada mais tendo a declarar, dou por encerrada esta Sessão Ordinária virtual da 
Câmara de Vereadores e convoco os vereadores para Sessão Ordinária no dia 15 
de março de 2021, em formato virtual ainda, às 18h.Informo também que esta 
semana teremos programação da TV Câmara, sempre de terça-feira à sexta-feira, 
às 17h com as participações dos vereadores Renan Sartori, Rodrigo Paim, Celso 
Fioreze e Cícero Altreiter respectivamente. Obrigada e boa noite a todos. 


