
16ª Sessão Ordinária de 2022 de 13.06.2022

* Grande Expediente:
Joel da Silva Reis / Neri da Farmácia.
 Professor Daniel  /  Renan Sartori  /  Roberto Cavallin /  Rodrigo Paim / Rosi

Ecker Schmitt./ Celso Fioreze / Cícero Altreiter 

* Ordem do Dia – Votações

"Ata 15 da 15ª Sessão Ordinária de 06.06.2022". 

Ordem do Dia – Votações:

Moção 015/2022 dos vereadores Joel da Silva Reis Prof. Daniel e demais 
vereadores. “Moção de Aplausos pela passagem dos 40 anos de fundação da 
empresa Chocolate Gramadense”.

Leitura do Expediente

Mensagem Retificativa 009/2022 ao PLO 040/2022 -

Mensagem Retificativa 010/2022 ao PLO 036/2022 -

Projeto de Lei do Legislativo n.° 021/22 - Ver. Renan Sartori
"Dispõe sobre a proibição da retomada ou nova guarda de animais as pessoas, com 
sentença transitada em julgado, pela prática de maus-tratos ou por abandono de 
animais domésticos, no âmbito do Município de Gramado".

Projeto de Lei Ordinária n.° 046/22 - Executivo Municipal
"Autoriza o Município de Gramado a contribuir financeiramente com a Associação 
Jiu Jitsu Gramado, e dá outras providências".

Pedido de Informação n.° 056/22 - Ver. Professor Daniel
"Solicita ao Poder Executivo Municipal informações sobre os projetos elétricos das 
escolas municipais do município de Gramado".

Pedido de Informação n.° 057/22 - Ver. Professor Daniel
"Solicita ao Poder Executivo Municipal informações sobre a rede elétrica da EMEF 
Maximiliano Hahn".

Pedido de Providências n.° 091/22 - Ver. Celso Fioreze
"Solicita ao Poder Executivo Municipal a manutenção da boca de lobo localizada na 
Rua Henrique Bertolucci, em frente ao nº129 , no bairro Floresta, neste município".
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Pedido de Providências n.° 092/22 - Ver. Renan Sartori
"Solicita ao Poder Executivo Municipal que realize estudo, por intermédio da 
Secretaria competente, acerca da possibilidade de instalação de Espelho de 
Segurança na bifurcação que dá acesso à Ponte do Raposo".

Pedido de Providências n.° 093/22 - Ver. Renan Sartori
"Solicita ao Poder Executivo Municipal que realize estudo, por intermédio da 
Secretaria competente, acerca da possibilidade de recapeamento asfáltico na Rua 
Luís Bezi, Bairro Planalto, neste Município".

Pedido de Providências n.° 094/22 - Ver. Joel da Silva Reis
"Solicita a Secretaria Municipal de Obras que substitua as lâmpadas queimadas nos 
postes de luz em frente e próximo à residência nº4955, na Estrada Geral da Serra 
Grande, neste município".

Indicação n.° 070/22 - Ver.ª Rosi Ecker Schmitt
"Solicita ao DAER que seja feito estudo de viabilidade para instalação de redutor de 
velocidade que antecede a entrada ao Loteamento Celita (RS-373), neste 
município".

Indicação n.° 071/22 - Ver.ª Rosi Ecker Schmitt
"Solicita a Gramado Turismo, para que seja criado um ponto de parada de ônibus na
ERS 115 Km 38 - em frente ao Hotel Sky Palace – Três Pinheiros, neste município".

Indicação n.° 072/22 - Ver.ª Rosi Ecker Schmitt
"Solicita ao Executivo Municipal através da Secretaria competente, que seja 
realizada a manutenção e limpeza das canaletas da Estrada da Serra Grande em 
direção a Renânia, neste município".

Indicação n.° 073/22 - Ver.ª Rosi Ecker Schmitt
"Solicita a Secretaria de Educação, para que seja disponibilizado atendimento 
Psicológico em toda rede de ensino do Município".

Indicação n.° 074/22 - Ver. Joel da Silva Reis
"Solicita a Secretaria Municipal de Trânsito que realize estudo de viabilidade para 
colocação de tachões na divisão da Estrada da faixa da Linha Ávila Baixa, em frente 
ao nº 2100, passando a escolinha da Brizoleta, primeira curva, neste município".

Vereador Renan Sartori - Presidente
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