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ATA Nº 3916 

 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, com início às dezenove 

horas, tendo por local o Plenário da Câmara Municipal de Vereadores desta cidade, realizou-se 

uma SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, a décima terceira Sessão Ordinária da Sessão Legislativa do 

ano de dois mil e vinte e dois. Iniciando a Sessão, o Presidente desta Casa, invocando a proteção 

de Deus, declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária, e conferindo o quórum regimental, 

registrou a presença dos seguintes Vereadores: Gilmar Castanho, Alcino Rui Kohlrausch, Sandra 

Mary Almeida Mattjie, Marlei Ines Ritterbusch e Salete Maria Damer do Progressista; Leonardo 

Andre Krindges do PSDB; Dariano Agostino Guth do MDB; Kelvin Luis Schuh do PTB, e Maico 

Roberto Hermes do PDT. Em seguida, o Presidente Vereador Gilmar Castanho convidou o 

Vereador Maico Roberto Hermes para proceder à leitura de uma passagem do Livro Sagrado. Ato 

continuo, o Presidente colocou em discussão a ATA Nº 3915 da Sessão Ordinária realizada aos 

dez dias do mês de maio do corrente ano. Não havendo quem quisesse se manifestar, a Ata acima 

mencionada foi colocada em votação, tendo sido APROVADA por unanimidade de votos. 

Prosseguindo os trabalhos, o Presidente anunciou o início da Primeira Fase da Sessão, ou seja, 

do PEQUENO EXPEDIENTE, com duração de até 30 (trinta minutos) improrrogáveis, que 

corresponde à leitura das correspondências expedidas e recebidas pelo Poder Legislativo. Em 

seguida, o Presidente Vereador Gilmar Castanho solicitou para a Primeira-Secretária Vereadora 

Sandra Mary Almeida Mattjie para que procedesse à leitura das correspondências recebidas e 

expedidas por essa Casa. Foi lida, a seguinte matéria, que será encaminhada às Comissões para 

estudo e posterior votação: PROJETO DE LEI Nº 041 /2022 que “Reestrutura o Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social do Município de Chapada, altera a Lei Municipal nº 

2.346/2013 e dá outras providências”. Após a leitura do projeto, o Presidente colocou em 

votação o pedido de Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos. 

Dando prosseguimento aos trabalhos o Presidente declarou encerrado o Pequeno Expediente e 

anunciou aos colegas o início da Segunda Fase da Sessão que é o GRANDE EXPEDIENTE, de 

acordo com o que prevê o Art. 113, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, 

falando em primeiro lugar a Vereadora Marlei Ines Ritterbusch seguido pelos Vereadores Dariano 

Agostino Guth, Leonardo Andre Krindges, Sandra Mary Almeida Mattjie, Alcino Rui Kohlrausch e 

Salete Maria Damer, sendo que os Vereadores Kelvin Luis Schuh, Maico Roberto Hermes e Gilmar 

Castanho dispensaram o uso da Tribuna na noite de hoje. Primeiramente, o Presidente concedeu 

a palavra para a VEREADORA MARLEI INES RITTERBUSCH que disse: Inicialmente a Vereadora 

saudou o Presidente da Casa Gilmar castanho, em seu nome saudou os demais colegas 

Vereadores, as Servidoras da Casa e as pessoas que acompanham através do facebook. Em 

seguida, a Vereadora agradeceu aos colegas Vereadores que autorizaram ela e as Vereadoras 

Sandra e a Salete a irem para Porto Alegre, para participarem de um grande encontro, onde foi 

discutido o futuro feminino. Disse que foi muito bom participar, ver as mulheres empolgadas, 
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trabalhando incansavelmente, porque mulher ela pode estar aonde ela quiser. Neste encontro 

ouviram a Silvana Covatti, que fez um belo discurso de todos os setores onde ela como mulher 

trabalhou no nosso Rio Grande. Também tiveram a honra de estar junto com elas o ex-

governador Jair Soares, ele que foi muito importante e um homem que trabalhou 

incansavelmente quando teve em frente ao Governo do Rio Grande do Sul. Agradeceu 

novamente os colegas Vereadores e disse que é importante que as mulheres e homens 

participem, para aprender mais, e até para ter mais motivação, que é bem importante. Em 

seguida fez uns agradecimentos ao pessoal que está trabalhando no Parque de Máquinas, estão 

direto fazendo algumas estradas na comunidade de São Francisco e em Três Mártires também 

fizeram alguma coisa. Tem bastante trabalho ainda para fazer. A Vereadora disse que já falou 

com o próprio Gelson para que seja recuperada a estrada que dá acesso a propriedade de Sérgio 

Ferrari; bem como seja destinada uma carga de pedra brita para a propriedade de Lires 

Nascimento, que há anos estão lutando para que seja levado saibro em sua propriedade. 

Também que seja recuperada com saibro a estrada da propriedade de Maria Policeno em São 

Francisco, também a pedido do Senhor Renan Pinheiro, que seja recuperada a estrada entre a 

propriedade de Auri Gross, seguindo próximo a propriedade de Odair Zwirtes, até na subida que 

dá acesso ao Distrito de Boi Preto. Concluiu agradecendo. A seguir, o Presidente concedeu a 

palavra para o VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH que falou o seguinte: Inicialmente o 

Vereador saudou o Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho. Colegas Vereadores, Assessor 

Jurídico Dr. Marlon, Servidora Júlia que os assessora, a Carina a Sani e a Taís, demais pessoas que 

nos acompanham pelo facebook e como o Vereador sempre brinca estão ganhando do Globo 

nesse horário, pois mesmo com frio o pessoal está nos assistindo. Após o Vereador Dariano disse 

que sua Comissão os colegas Alcino e Salete disse que conversaram por quase uma hora sobre 

vários assuntos dentre eles os projetos que deram parecer os quais estão aptos para irem a 

votação projetos importantes como algumas questões de devolução de recursos assim como as 

questões da municipalização da VRS e RS o que será muito importante para o município fazer 

obras de infraestrutura e até o Presidente Castanho falou na rádio sobre a questão da RS 330,que 

inclusive são recursos que a Câmara e todo o ano até o colega  Maico também já fez isso 

quando era Presidente fez essas indicações que são economia de todos os colegas Vereadores 

que somam, disse que as vezes sobram um pouco mais as vezes menos, mas vai realmente da 

economia do ano, por exemplo esse ano também terá x valor, talvez um pouco menos do que do 

ano passado enfim faz parte e cada vereador ajuda e até quando ele precisa do recurso da 

Câmara para se deslocar para algum lugar como exemplo Brasília, ele está indo para trazer mais 

recursos para o município, disse que é uma despesa sim e desconta do caixa da Câmara mas 

depois ele traz outros recursos que vai ajudar o Poder Executivo a fazer obras e vai impactar a 

todos. Neste sentido o Vereador Dariano disse que recebeu ofício na semana passada do 

Deputado Osmar Terra que indicou nosso município para receber o valor de duzentos mil reais, 

para o Executivo e Também do Deputado Márcio Biolchi que destinou mais duzentos mil reais  
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disse que o recurso do Deputado Márcio, a Luciane que cuida dos projetos já conseguiu cadastrar 

e então já esta encaminhado no sistema  por isso o Vereador pediu que esta Casa encaminhe um 

oficio para o Deputado Marcio Biolchi agradecendo mais uma vez a destinação dos recursos, 

independente de partido, mesmo sendo oposição  mas sabem que o município tem que andar 

seja oposição ou situação, pois quer ajudar os munícipes independente da bandeira política, 

porque sabemos que isso será para o bem de todos, saúde, infraestrutura, obras não tem 

bandeira, disse que tiveram uma bandeira para se candidatar sim e tem um partido para 

defender sim, disse o Vereador Dariano, porem disse que tem votos de todos os partidos, e 

convive na cidade com todos os partidos e que bom que existem os partidos políticos porque a 

política ajuda a trazer de volta alguns recursos que as pessoas gastam com os impostos no nosso 

dia a dia e graças a essas articulações políticas esses recursos voltam.  Destacou ainda mais uma 

vez que como esta entrando o período eleitoral os deputados que fazem votos e trazem recursos 

tem que ficar na nossa lista vip, porque alguns só aparecem no ano da eleição só para pedir voto  

e não trás nada e tem várias formas do deputado aparecer no município seja com uma emenda 

pra saúde educação, infraestrutura, obras, e seja como alguma indicação, por exemplo, por 

melhorias nas rodovias estaduais interligações etc. Por isso pede que a população avalie com 

carinho sobre esses nomes que logo, logo vão começar a parecer e que juntos possam conseguir 

que novos representantes sejam eleitos neste ano para ajudar cada vez mais Chapada porque 

serão recursos e obras aproveitados por todos . Concluiu agradecendo. Logo após, o Presidente 

concedeu a palavra para o VEREADOR LEONARDO ANDRE KRINDGES que fez o seguinte 

pronunciamento: Inicialmente o Vereador Leonardo saudou o Presidente da Casa Gilmar 

Castanho, em nome dele saudou os demais colegas, o Assessor Jurídico Marlon, Servidores da 

Casa e quem acompanha pelo facebook. Em seguida, parabenizou a administração pública 

municipal, SMEC e a todos que participaram do evento “Lenços Caídos” realizada na terça e 

quarta-feira da semana passada, que contou com a presença de um bom público. Foi um evento 

muito importante e bonito. Este foi um evento realizado com apoio da prefeitura, resgatando a 

cultura e colocando à disposição para os munícipes poderem assistir. Parabenizou novamente a 

administração, Smec, atores e a todos que participaram de uma maneira ou de outra. Comentou 

que os atores, que encenaram a parte da degola ficou deitado no frio, não foi fácil, mas sem 

dúvidas um evento muito importante. Em seguida, o Vereador disse que hoje foi aprovado o 

regime de recuperação fiscal do nosso estado. Isso deixou todos apreensivos, porque isso vai 

ajudar muito no futuro a sequência de obras que o Governo do Estado vem fazendo. Era uma 

dívida de quase 25 (vinte e cinco) anos e com esse regime de recuperação fiscal permite o 

pagamento dessa dívida dentro das possibilidades financeiras. Esse é mais um trabalho, uma 

articulação do Governo do Estado e de todos os Deputados, que vê que está sendo vários 

projetos polêmicos, mas aprovado, e se vê que é pelo bem do nosso estado. Disse que certas 

obras para nossa região dependiam dessa aprovação, e com certeza espera que de sequência 

para essas obras. O Vereador Leonardo também fez menção aos projetos de lei baixados nesta 
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Casa como os projetos nº 038 e 039, que se refere ao trecho da municipalização da ERS 330 e da 

VRS 801, em especial se referiu ao projeto de lei nº 040, que autoriza o Poder Executivo a 

estender o benefício do vale alimentação regulamentado pela lei municipal aos servidores 

públicos municipais contratados temporariamente. Disse que é um auxilio, mais um valor que 

vem bem para os funcionários que estão sendo contratados, que é um auxílio para melhorar um 

pouco mais a renda desses funcionários também, que fazem um excelente serviço para nosso 

municio. Disse que sua Comissão já deu parecer favorável aos quatro projetos, que serão votados 

e aprovados na noite de hoje. Concluiu agradecendo. Prosseguindo, o Presidente concedeu a 

palavra para a VEREADORA SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE que falou o seguinte: 

Primeiramente a Vereadora Sandra saudou o Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho e 

em seu nome saudou os demais Vereadores. Saudou o Assessor Jurídico Marlon e todos que 

acompanham pelas redes sociais. Disse que na Sessão passada prestaram homenagem ao 

Instituto Estadual de Educação Júlia Billiart, que completou seus 60 anos e também ao professor 

Marsol Lisboa e após a Sessão Ordinária conseguiram acompanhar um pouquinho da 

apresentação do espetáculo Lenços Caídos. A Vereadora Sandra parabenizou a administração e 

a Secretaria de Educação pela organização do referido espetáculo. Disse que o espetáculo teatral 

Lenços Caídos estava muito bonito e contou com a presença de um bom público também. 

Lamentou por não terem conseguido acompanhar tudo, mas foi bom para Chapada ser 

presenteado com um espetáculo como esse. Foi importante as pessoas terem assistido a peça 

teatral, porque são momentos únicos de cultura, momentos valiosos, que o povo pode 

considerar como um presente da administração. Parabenizou pela apresentação e também a 

todas as pessoas envolvidas. Em seguida, a Vereadora Sandra disse que na quarta-feira passada 

ela juntamente com as Vereadoras Salete e Marlei esteve em Porto Alegre, participando do 

seminário “O Futuro é Feminino”. Foi um momento bem importante, porque foi debatido a 

importância da participação das mulheres na política. Quando pensamos nas eleições, em votar 

e em escolher os nossos representantes, devemos lembrar que os nossos representantes 

também decidem muita coisa da nossa vida. E quando pensamos nas próximas eleições estamos 

pensando o que vamos escolher para melhorar o futuro do nosso país. Quando elegemos os 

nossos representantes aqui no município, estamos pensando como vamos melhorar a nossa 

cidade. O importante é que todos participem. E como tem um número muito grande de mulheres 

que tem título, que podem votar, devemos pensar que essas mulheres podem decidir muita 

coisa. Por isso é muito importante a participar em tudo, opinar, participar dos grupos, participar 

de comissões, participar de conselhos, não só na parte de ser um político, mas participar 

ativamente das decisões da sociedade, isso é muito importante. Para ela ficou muito claro para 

elas, a necessidade de fazer um chamamento para as mulheres, não deixar só os homens decidir 

tudo, para trabalharem juntos, acima como fizemos nos seus lares. Em seguida, a Vereadora 

Sandra disse que ontem foi o Dia do Gari. E comentou que sempre chama a atenção dela, e ela 

sempre ouviu das pessoas que visitam o nosso município, como temos uma cidade limpa e 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

bonita. É claro que isso depende também da conscientização de cada cidadão, mas os garis têm 

uma função muito importante de manter a limpeza das nossas ruas e da cidade. A Vereadora 

Sandra parabenizou a todos os garis e em especial aos garis chapadenses, desejando que 

continuem fazendo esse ótimo trabalho que vem fazendo e disse ainda que todos têm o seu 

reconhecimento, agradecendo a todos. A Vereadora também parabenizou sua nora Adesane que 

amanhã estará de aniversário. Sobre os projetos que estão na Casa, destacou os projetos 038 e 

039, que autoriza a municipalizar trechos rodoviários estaduais urbanos da ERS 330 e VRS 801, 

porque desde que assumiram como Vereadores sempre falam o que tem que melhorar, e quando 

tem a oportunidade de facilitar essas melhorias, ela acha que tem que aprovar sim e que vai ser 

muito bom, e é totalmente favorável. Com relação ao projeto de lei nº 040, que estende o vale 

refeição para os contratados, disse que nada mais justo, pois também estão trabalhando, não 

são nomeados, até porque nos últimos tempos não teve concurso, mas fazem o seu trabalho. 

Concluiu agradecendo. De imediato, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI 

KOHLRAUSCH, que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente o Vereador Alcino saudou o 

Presidente Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores e Vereadoras da Casa. 

Fez uma saudação as servidoras e ao Assessor Jurídico Marlon e uma saudação especial a todas 

as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais. Em seguida, o Vereador Alcino citou 

algumas datas que achou importante: No dia 13 de maio foi o dia da Abolição da Escravatura no 

Brasil e também foi dia de Nossa Senhora de Fátima. E como já foi dito pela colega Sandra, dia 

16 de maio foi comemorado o Dia do Gari, aquelas pessoas que deixam nossa cidade limpa, são 

os catadores de lixo, não são os lixeiros, pois os lixeiros somos nós, que produzimos lixo. O 

Vereador disse que teve oportunidade, por duas vezes, de ser o Secretário da Agricultura e Meio 

Ambiente e trabalhar em sintonia com os garis. Sabe o quanto essas pessoas são esforçadas, 

ajudam a manter nossa cidade limpa. Pediu a todos que colaborem, para ter cuidado com a 

destinação do lixo, para que seu trabalho possa parecer cada vez mais. Agradeceu por tudo que 

eles fazem. O Vereador Alcino também fez referência sobre o evento “Lenços Caídos”, 

parabenizando os organizadores desse vento, entre eles, a Secretaria da Educação na pessoa da 

professora Eni e a toda sua equipe, aos atores e atrizes. Foi um belo espetáculo, lenço vermelho 

e lenço branco, unidos na cruz no final, essa que é a mensagem. Embora o evento propriamente 

dito não pareça ser construtivo, o enfrentamento não deve ser nessa base da paulada, mas que 

no final mostrou a imagem, mostrou a cruz, o lenço branco e o lenço vermelho, mostrando que 

esse é o caminho. As vezes com exemplo aparentemente negativo pode-se tirar a conclusão com 

enfrentamento das nossas diferenças, com o enfrentamento na busca de soluções, também se 

deve usar o diálogo. Em seguida, o Vereador Alcino falou sobre os 04 (quatro) projetos baixados 

nesta Casa, que são: Projetos de Lei nºs 037, 038, 039, 040. Disse que todos os projetos 

receberam parecer favorável, da Comissão de Orçamento e Finanças, composta pelos 

Vereadores Dariano, Alcino e Salete. Se referenciou especialmente sobre o projeto de lei nº 038 

e 039. O projeto de lei nº 038 autoriza o Executivo a municipalizar o seguimento trecho rodoviário 
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estadual urbano da ERS 330 e o projeto de lei nº 039/2022 requer autorização para que o Poder 

Executivo possa municipalizar o seguimento do trecho rodoviário estadual urbano da VRS 801.  

Disse que com a municipalização destes trechos o município conseguira fazer melhorias e 

embelezar os acessos da entrada do Município de Chapada. Parabenizou o Poder Executivo por 

essa visão. Também o projeto de lei nº 040 que estende o vale alimentação aos servidores 

contratados emergencialmente. Todos são projetos importantíssimos para o bom andar do nosso 

município. A Câmara Municipal de Vereadores economizou no ano passado, teve um aporte 

financeiro, para viabilizar esses projetos importantes. Essa ajuda financeira é de todo Poder 

Legislativo, é o resultado do esforço da economia de todos os Vereadores, independente se 

ocupam cargos ou não, o mérito é de todos. Gratidão também as Servidoras que economizam, 

pois presencia isso, elas que desempenham suas funções com muita responsabilidade, fazendo 

economia, por exemplo, no material de expediente, material da limpeza. São um Poder colegiado 

e não podem tomar decisões monocráticas, e deve ter o mérito de todos os Vereadores. Gratidão 

a todo o colegiado. Finalizando agradeceu a oportunidade por ter ocupado essa tribuna, mandou 

um abraço a todo pessoal que assistem e acompanham pelas redes sociais. Agradeceu a Deus 

por ter tido essa oportunidade e até uma próxima oportunidade se essa também for a vontade 

de Deus. Após, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER que 

disse: Inicialmente a Vereadora saudou o Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho. Colegas 

Vereadores, Assessor Jurídico Dr. Marlon, Servidora Júlia, demais pessoas presentes e aos que 

nos assistem pelo facebook. Prosseguindo a Vereadora falou um pouco sobre a Cavalgada que 

aconteceu nos dias 7 e 8 de maio, agradecer ao CTG Galpão Crioulo de Chapada, que na abertura 

da Cavalgada serviu uma excelente feijoada a todos os participantes desta Cavalgada, onde no 

sábado pela manhã os cavaleiros vindo da região se deslocaram até o Capão da Mortandade e 

no domingo disse que ela participou da Missa Crioula lá no Capão. Após parabenizou a 

Administração, a Secretaria da Educação a Eny Nascimento e equipe pela encenação dos Lenços 

Caídos realizada na terça e quarta-feira passada, sendo um espetáculo. Neste sentido solicitou 

que esta Casa encaminhe um ofício a Smec parabenizando pela realização deste evento, também 

ao CTG Galpão Crioulo em nome do Patrão Paulo Rudimar Schnur e invernadas pela participação 

desta encenação bem como pelo jantar oferecido na abertura da Cavalgada e parabenizar 

também ao Grupo de Gaiteiros pela participação. Em seguida também parabenizou a 

Comunidade de Santo Antônio pelo excelente almoço servido na festa do dia 8 de maio, depois 

de dois anos sem realizarmos eventos esta comunidade foi a primeira a iniciar com as festas de 

comunidade. Solicitando também que seja enviado um ofício a diretoria daquela Comunidade. 

Após a Vereadora Salete prestou aqui a sua homenagem ao Dia Internacional da Enfermagem, 

transcorrido no dia 12 de maio, a todas as pessoas que tem por dom essa vocação deixando sua 

singela homenagem a estes profissionais que se dedicam dia a dia a esta profissão, que vale a 

vida o deixou os parabéns e agradecimento por tudo que fazem. Também fez uma saudação a 

todos os Garis de nossa cidade, pela passagem do dia do Gari transcorrido ontem 16 de maio, 
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agradeceu pelo empenho de manter nossa cidade limpa. Neste sentido pediu que mandasse um 

ofício à Secretaria da Agricultura parabenizando os garis. A Vereadora falou ainda de uma data 

muito importante para todos o Dias da Família que transcorreu Domingo dia 15 de maio, o que 

seríamos de nós se não tivéssemos uma família, família é o nosso bem mais precioso, a família 

não nasce pronta, constrói-se aos poucos e é, o melhor laboratório do amor. Deixou aqui o seu 

abraço carinhoso a sua família, aos seus queridos pais, irmãos e em especial aos seus meninos 

André e Marcelo, sua norinha Denise e seu netinho Renan, que mesmo longe estão sempre 

presentes na sua vida. Também disse que é totalmente favorável os projetos pois são todos 

importantes. Por fim quero agradecer a Colega Sandra por ter me convidado para participar do 

Encontro Força Mulher Progressista, em Porto Alegre  junto com as Vereadoras Sandra e Marlei 

foi excelente este evento, neste sentido disse que o Encontro de Mulheres Progressistas ocorreu 

no dia 11 e 12 de maio, em POrt5o Alegre, disse que aproveitou muito, salientou que a Deputada 

Silvana Covatti fez a abertura e contou com diversas palestras, no entanto disse que uma coisa 

interessante que a Deputada falou é que o número de mulheres votantes é maior que o número 

de homens sendo 53% mulheres e 47% homens, e 40% das mulheres sustentam as suas casas. 

Disse que o Celso Bernardi em seu pronunciamento disse que em 1982 foi eleita a primeira 

mulher Prefeita aí foi feita a mudança disse que a Prefeita é da cidade de Cruzeiro do Sul. Disse 

ainda que na última eleição se elegeram 279 mulheres em nosso Estado, disse ainda que a força 

feminina vai mudar o Rio Grande do Sul, pois onde está à mulher está a coragem e a persistência. 

Concluiu agradecendo a atenção de todos. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito, o 

Presidente declarou encerrado o Grande Expediente, e declarou aberta a Terceira Fase da Sessão 

que é a ORDEM DO DIA, solicitando para que fosse feita a verificação do quórum, sendo 

constatado o mesmo.  Dando continuidade, o Presidente solicitou para a Primeira-Secretária 

Vereadora Sandra Mary Mattjie para que procedesse a leitura dos pareceres das Comissões sobre 

o PROJETO DE LEI Nº 037/2022 que “Abre crédito especial no orçamento de 2022 no valor de R$ 

11.965,17 e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e 

Bem Estar Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mary de Almeida Mattjie, manifestou-se 

favorável ao Projeto de Lei nº 037/2022; REVISOR: Vereador Maico Roberto Hermes, manifestou-

se favorável ao voto da Relatora; PRESIDENTE: Vereador Leonardo André Krindges, manifestou-

se favorável ao voto da Relatora. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura 

Urbana e Rural: RELATOR: Vereador Alcino Rui Kohlrausch, votou de acordo com o parecer jurídico 

do Projeto de Lei nº 037/2022; REVISORA: Vereadora Salete Damer que votou de acordo com o 

voto do Relator; PRESIDENTE: Vereador Dariano Guth votou de acordo com o voto do Relator. 

Após, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 037/2022 não 

havendo nenhum Vereador inscrito, de imediato o Presidente colocou em votação o Projeto de 

Lei nº 037/2022, tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. Logo após, o Presidente 

solicitou para a Primeira-Secretária Vereadora Sandra Mary Mattjie para que procedesse a leitura 

dos pareceres das Comissões sobre o PROJETO DE LEI Nº 038/2022 que “Autoriza o Poder 
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Executivo a Municipalizar Segmento de Trecho Rodoviário Estadual Urbano da ERS 330 e dá outras 

providências”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, sendo: 

RELATORA: Vereadora Sandra Mary de Almeida Mattjie, manifestou-se favorável ao Projeto de Lei 

nº 038/2022; REVISOR: Vereador Maico Roberto Hermes, manifestou-se favorável ao voto da 

Relatora; PRESIDENTE: Vereador Leonardo André Krindges, manifestou-se favorável ao voto da 

Relatora. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural: RELATOR: 

Vereador Alcino Rui Kohlrausch, votou de acordo com o parecer jurídico do Projeto de Lei nº 

038/2022; REVISORA: Vereadora Salete Damer que votou de acordo com o voto do Relator; 

PRESIDENTE: Vereador Dariano Guth votou de acordo com o voto do Relator. Após, o Presidente 

declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 038/2022 tendo inscrito o Vereador 

Dariano Guth ao que disse que já debateram e revisaram o referido Projeto de Lei, o único 

detalhe é que consta na justificativa VRS 801 e o correto é ERS 330. Infelizmente pela correção 

final não consegue, mas se achar uma forma que seja prático e tranquilo de fazer essa correção. 

No demais está correto, e com essa autorização o município pode ir ao Governo do Estado, para 

poder ter a propriedade desse trecho. Espera que o Governo do Estado também faça sua parte 

e que posteriormente terão obras importantes nos acessos de entrada da nossa cidade, que com 

certeza vai ajudar o município e o deslocamento de todos os munícipes. Não havendo mais 

nenhum Vereador inscrito, de imediato o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 

038/2022, tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. Ato continuo, o Presidente solicitou 

para a Primeira-Secretária Vereadora Sandra Mary Mattjie para que procedesse a leitura dos 

pareceres das Comissões sobre o PROJETO DE LEI Nº 039/2022 que “Autoriza o Poder Executivo 

a Municipalizar Segmento de Trecho Rodoviário Estadual Urbano da VRS 801 e dá outras 

providências”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, sendo: 

RELATORA: Vereadora Sandra Mary de Almeida Mattjie, manifestou-se favorável ao Projeto de Lei 

nº 039/2022; REVISOR: Vereador Maico Roberto Hermes, manifestou-se favorável ao voto da 

Relatora; PRESIDENTE: Vereador Leonardo André Krindges, manifestou-se favorável ao voto da 

Relatora. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural: RELATOR: 

Vereador Alcino Rui Kohlrausch, votou de acordo com o parecer jurídico do Projeto de Lei nº 

039/2022; REVISORA: Vereadora Salete Damer que votou de acordo com o voto do Relator; 

PRESIDENTE: Vereador Dariano Guth votou de acordo com o voto do Relator. Após, o Presidente 

declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 039/2022 não havendo nenhum 

Vereador inscrito, de imediato o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 039/2022, 

tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. A seguir, o Presidente solicitou para a Primeira-

Secretária Vereadora Sandra Mary Mattjie para que procedesse a leitura dos pareceres das 

Comissões sobre o PROJETO DE LEI Nº 040/2022 que “Autoriza o Poder Executivo a estender o 

benefício do vale-alimentação, regulamentado pela Lei Municipal nº 3.029/2019, aos servidores 

contratados temporariamente e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mary de Almeida 
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Mattjie, manifestou-se favorável ao Projeto de Lei nº 040/2022; REVISOR: Vereador Maico 

Roberto Hermes, manifestou-se favorável ao voto da Relatora; PRESIDENTE: Vereador Leonardo 

André Krindges, manifestou-se favorável ao voto da Relatora. Parecer da Comissão de Orçamento, 

Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural: RELATOR: Vereador Alcino Rui Kohlrausch, votou de 

acordo com o parecer jurídico do Projeto de Lei nº 040/2022; REVISORA: Vereadora Salete Damer 

que votou de acordo com o voto do Relator; PRESIDENTE: Vereador Dariano Guth votou de acordo 

com o voto do Relator. Após, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei 

nº 040/2022 não havendo nenhum Vereador inscrito, de imediato o Presidente colocou em 

votação o Projeto de Lei nº 040/2022, tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. Não 

havendo mais matérias a serem apreciadas o Presidente declarou encerrada esta fase e passou 

para a Quarta Fase, a das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, pelo tempo máximo de cinco 

minutos, vedado o aparte de acordo com o § 2º do Art. 58 do Regimento Interno, tendo inscrito 

o Vereador Alcino Rui Kohlrauch ao que pediu que fosse incluso seu nome no Ofício que será 

enviado para os Garis, parabenizando-os pela passagem do dia do Gari. E também o dia 

internacional da enfermagem. Parabenizou a categoria e disse que alguns dias atrás foi cotado o 

teto salarial a esses profissionais, sendo uma excelente conquista, para esses profissionais que 

tanto trabalham e ajudam nas horas mais difíceis. Então parabéns a todos. Nada mais havendo a 

tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão 

Plenária, agradecendo a proteção de Deus. A Primeira-Secretária determinou que fosse lavrada 

a Ata, que depois de distribuída deverá ser votada e aprovada na Sessão Ordinária subsequente 

a esta, e será assinada pela Secretária e pelo Senhor Presidente.  

 

Chapada/RS, Plenário Annildo Becker, em 17 de maio de 2.022. 

 

 

                    Gilmar Castanho                                             Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente do Poder Legislativo                        Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 

 


