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   ATA Nº 3951 

 

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, com início às vinte 

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

se uma SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, a quadragésima quarta 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, Salete Maria Damer, Marlei Inês Ritterbusch 

do Progressista; Alfredo Manoel Kochachann do PSDB; Kelvin Luís Schuh do PTB, Maico 

Roberto Hermes do PDT e Dariano Agostino Guth do MDB. Continuando, o Presidente 

Vereador Gilmar Castanho convidou a Vereadora Marlei Inês Ritterbusch para proceder a 

leitura de uma passagem do Livro Sagrado. De imediato, o Presidente colocou em discussão 

a ATA Nº 3950 da Sessão Ordinária realizada aos seis dias do mês de dezembro     do corrente 

ano. Não havendo quem quisesse se manifestar, a Ata acima mencionada foi colocada em 

votação, tendo sido APROVADA por unanimidade de votos. Dando continuidade aos 

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, solicitando para 

a primeira-secretária Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie, para que procedesse à leitura 

das correspondências recebidas e expedidas por essa Casa. Foram lidos os seguintes Projetos 

de Lei de autoria do Poder Executivo que serão encaminhadas às Comissões para estudo e 

posterior votação: PROJETO DE LEI Nº 077/2022 que “Autoriza o Poder Executivo a renovar 

a contratação temporária de fonoaudiólogo, previsto na Lei Municipal nº 4.130/2021”. Após 

a leitura do projeto, o Presidente colocou em votação o pedido de Regime de Urgência, 

tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos; PROJETO DE LEI Nº 078/2022 que 

“Autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 70.000,00 no orçamento de 2022 e 

dá outras providências”; e PROJETO DE LEI Nº 079/2022 que “Autoriza o Poder Executivo a 

contratar temporariamente servidores por excepcional interesse público, e dá outras 

providências”. Entre as matérias, foi lido o seguinte Pedido de Informação a qual será 

enviada ao Poder Executivo, atendendo solicitação dos Nobres Edis: PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 017/2022 subscrito pelos Vereadores Maico Roberto Hermes do PDT e 

Kelvin Luis Schuh do PTB, que solicitam ao Poder Executivo, para que esse forneça as 

seguintes informações: 1-Com base nas informações trazidas pelo responsável pelo CMD de 

Chapada na Sessão Ordinária do dia 06/12/22, que cita aproveitamento de ata de registro 

de preço para pagamento irregular de nota fiscal de arbitragem de futebol 7, apresentar qual 

o número do processo licitatório a que se refere. Dando prosseguimento aos trabalhos o 

Presidente declarou encerrado o Pequeno Expediente e anunciou aos colegas o início da 
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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 Sandra Mary Almeida Mattjie seguido pelos Vereadores Gilmar Castanho, Alcino 

Rui Kohlrausch, Salete Maria Damer e Kelvin Luis Schuh sendo que os Vereadores Dariano 

Agostino Guth, Alfredo Manoel Kochchann, Marlei Inês Ritterbusch e Maico Roberto Hermes 

dispensou o uso da Tribuna na noite de hoje.  Primeiramente, o Presidente concedeu a 

palavra para a VEREADORA SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE, que proferiu o seguinte 

pronunciamento: Inicialmente a Vereadora Sandra saudou o Presidente Vereador Gilmar 

Castanho em seu nome saudou os colegas Vereadores. Fez uma saudação aos Servidores 

desta Casa e também todos que acompanham pelas redes sociais. Em seguida, disse que 

neste final de semana ela participou no domingo do 11º Movimento Pentecostal de Missões, 

promovido pela Igreja Assembleia de Deus, juntamente com alguns Vereadores, Prefeito, 

Vice-Prefeito e alguns Secretários Municipais. Foi um momento muito bonito e muito 

emocionante. E mais uma vez a Vereadora parabenizou os organizadores e disse do quão 

grata ficou por ter participado, por ter se permitido ir também. Disse que depois disso foram 

também com o prefeito no rodeio em São Miguel da família Martins, e também estava muito 

bonito, teve uma boa participação, e a Vereadora parabenizou eles pela iniciativa, e por todo 

o trabalho, pois ficou muito bom lá. Desejou que Deus ajude as pessoas e que possam 

aproveitar bastante, desfrutando de bons momentos nesse local, que ela sabe que a família 

preparou com muito carinho, sabe que teve muito trabalho, foram muitos dias trabalhando 

e ficou muito bom. Após a Vereadora Sandra registrou que no dia 09 de dezembro o Prefeito 

Gelson e o Secretário da Administração Eloy Auler estiveram de aniversário. Neste sentido 

desejou felicidades a eles, e que Deus os proteja e ilumine, e de muita saúde principalmente. 

Também hoje o seu amigo, ex-vereador e agora suplente de vereador e servidor do parque 

de máquinas Marcos Ott está de aniversário. Desejou a ele muita saúde e tudo de bom. Em 

seguida, a Vereadora Sandra destacou mais uma vez a beleza da praça, o natal que se 

aproxima, férias que se aproximam, e o mês de dezembro é o mês em que é dezembro 

laranja, um mês que chama atenção ao câncer de pele. Estamos vivendo dias muito quentes, 

e as vezes esquecemos que esse sol lindo pode nos prejudicar muito. Pediu para ficarem em 

alerta, não só as pessoas de pele branca, origem alemã, o sol é quente para todos, os raios 

solares, e em função também desse buraco na camada de ozônio, esses raios vem direto na 

pele das pessoas, e eles podem causar um problema bem sério e inclusive das pessoas que 

a vereadora já conversou, que tiveram câncer de pele, pode parecer uma coisa pequena, 

mas quando ela se agrava pode não ser tão pequena assim. Então não custa passar um 

protetor solar, evitar se expor no sol em horas que o sol é mais forte, tomar bastante agua 

para se hidratar. As crianças das escolas tanto municipais como estaduais estão entrando 

em férias nesta quinta-feira, daí tem mais tempo para curtir piscina, para brincar, então 

pediu para se cuidarem, que os pais fiquem em alerta, porque é muito bom quando a gente 
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tem saúde. Ter saúde é um bem muito precioso. Só quando se está doente é que a gente 

valoriza quando a gente está saudável. As vezes a gente caminha, respira, está bem, se sente 

bem, e nem percebemos, é como quando a gente ter uma gripe, a gente está bem e nem 

percebe como é importante quando o nariz está aberto, e conseguimos respirar bem, 

quando estamos gripado fica tudo trancado, e daí percebemos como é ruim, como é 

desagradável. Falou que no final de semana já estamos chegando a metade do mês de 

dezembro, mais uma quinzena e o ano está se encerrando. Tem muitas festas agora de 

encerramento do ano, também o nosso município está fazendo o dia 17 o show de natal na 

praça, com a chegada do Papai Noel. Convidou a todos para prestigiar, o momento de natal 

que é tão emocionante, que é tão bonito. Desejou a todos os estudantes que estão entrando 

em férias agora boas férias, e que aproveitem os momentos bons, de diversão, e ao mesmo 

tempo cuidem de sua saúde. Concluiu agradecendo. De imediato, o Presidente solicitou ao 

Vice-Presidente da Casa, Vereador Alcino Rui Kohlrausch, para lhe substituir na direção dos 

trabalhos e lhe conceder a palavra, para poder fazer seu pronunciamento, fazendo uso da 

palavra o Vereador GILMAR CASTANHO, que disse o seguinte: Inicialmente saudou o Vice-

Presidente desta Casa Vereador Alcino Kohlrausch que ora lhe substitui nos trabalhos, em 

nome dele saudou os demais vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, a funcionaria Júlia e as 

pessoas que estão assistindo através do facebook. Em seguida, o Vereador Castanho deixou 

registrado que no último final de semana foi realizado o 11º Encontro do Movimento 

Pentecostal da Igreja Assembleia de Deus de Chapada, no Distrito de Boi Preto. Disse que foi 

um evento muito bom, onde teve cultos muito abençoados e a entrega de uma placa ao 

Presidente da Convenção da CIEPADERGS, Pastor Geraldino, que preside esta convenção dos 

pastores da Igreja Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Sul, e para eles foi uma 

satisfação muito grande. O Vereador Castanho disse que obteve o retorno do assessor dele, 

dizendo que eles ficaram muito contentes e ele mesmo agradeceu pessoalmente ao 

Vereador, agradeceu aos Vereadores que estavam presentes. Neste sentido o Vereador 

agradeceu a Sandra, ao Alcino, a Salete e a Marlei, que estiveram presente neste evento, 

para os membros da igreja foi uma satisfação ter recebidos vocês lá. Foi um evento muito 

bonito, e tinha parado devido a pandemia, e esse ano voltou a acontecer e para o próximo 

ano já está programado mais uma vez esse evento. Em seguida, o Vereador Castanho falou 

sobre o projeto de lei nº 078, que é do recurso para fazer o poço na comunidade de São João 

Baixo. Essa é uma reinvindicação daquela comunidade que tinha procurado o Vereador 

Castanho, e ele prontamente falou com a Deputada Silvana Covatti, que era Secretária da 

Agricultura e com o Ex-Deputado Federal Covattão e também com o Covatti Filho, e eles 

passaram ao Vereador que ele precisava fazer um abaixo assinado, passar nas casas e pegar 

as assinaturas das pessoas, que eles iriam levar para o Governo, e através desse abaixo 

assinado ele ia conseguir esse recurso para perfurar esse poço. O Vereador Castanho 

agradeceu todas as famílias que visitou e que assinaram esse abaixo assinado, sendo elas: 
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João Giacomelli, Sandra Giacomelli, Lindolfo de Anunciação, Fatima Martins de Anunciação, 

Edgar Hahn, Maria Hahn, Vanderlei Marques, Azir Roque Bruchez, Pedro Roth, Rudi Roth, 

João Ari Schneider, Valdemar José Marques, Ildo José Fiorio, Alécio Dupont, Jair Dupont e 

Michel Steffen. O Vereador visitou a grande maioria dos moradores, evidentemente que 

tinha uns moradores que não estavam em casa, mas todos aqueles que visitou assinaram e 

depositaram a confiança neles. Agora é mais uma conquista, que podem aqui realizar no 

munícipio, e com certeza vai melhorar e muito aquela rede de agua ali, porque eles tinham 

essa dificuldade de falta de agua, e agora vai ser feito um novo poço artesiano, porque eles 

pegavam agua da sede de são João Alto para todo São João, e dificultava para eles, porque 

a água descia com muita pressão e acabava estourando os canos em baixo na ponte, e agora 

vai ser feito um novo poço depois da ponte, entre aqueles moradores, claro que o prefeito 

vai ver aonde que é o melhor lugar. Enfim, vai ser solucionado esse problema para esses 

moradores. Disse que fica feliz como Vereador de ter conseguido essa conquista e pediu que 

seja enviado um oficio a Deputada Silvana Covatti e também ao Deputado Luiz Antônio 

Covatti, agradecendo por esse recurso que eles intermediaram junto ao Governo do Estado, 

através do projeto Avançar. Concluiu agradecendo. Reassumindo a Presidência, de imediato 

o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH que proferiu 

o seguinte pronunciamento: Inicialmente o Vereador cumprimentou o Presidente Gilmar 

Castanho, em nome dele cumprimentou os demais colegas vereadores e vereadoras, o 

Assessor Jurídico Marlon, as servidoras citando o   nome da Júlia que nesta noite está 

prestando serviço aqui nesta Casa, também saudou a todos que acompanham pelas redes 

sociais, desejando uma boa noite a todos e agradeceu pela companhia. Após o Vereador 

Alcino, falou que no dia 9 foi o aniversário do Gelson Miguel Scherer, o nosso Prefeito 

Municipal, desejando ao mesmo os parabéns, saúde e vida longa. Assim como os desejos e 

felicitações para o Eloy Auler, que também fez aniversário no mesmo dia. E hoje 13 

dezembro, Marquinhos Ott que foi colega da legislatura passada e que hoje está na 

secretaria de obras. Também fez referência a algumas datas importantes comemorativas no 

mês de dezembro, como já foram citadas algumas, dia 1 de dezembro foi o dia internacional 

da luta contra aids, dia 8 foi o dia da família, dia 10 foi o dia da declaração universal dos 

direitos humanos, dia 21 é o início do verão, e dia 25 é natal, uma data santa, o nascimento 

do nosso menino Jesus. Dando sequência o vereador Alcino falou  que no dia 11 de 

dezembro, participou do culto do decimo primeiro movimento pentecostal da Assembleia 

de Deus de Chapada, e foi bastante interessante esse encontro, essa caminhada durante 

mais dias, disse que  participou no domingo, ocasião em que  foi entregue uma lembrança, 

um placa de homenagem ao pastor Geraldino, uma bonita homenagem que o Presidente 

Gilmar fez, uma homenagem merecida ao pastor, e a caminhada de Deus realmente está 

acontecendo, um encontro de muita gente, muitos jovens, que estão até nas drogas, e a 

Assembleia de Deus consegue reunir muitos jovens no culto, para tomar uma outra 
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caminhada, então só por isso já seria importante, mas sabe que é umas das coisas que tem, 

e essa nossa caminhada seguindo os ditames, que Deus nos passe para seguirmos nessa 

caminhada rumo a este novo momento. Em seguida o Vereador Alcino,  falou sobre o projeto 

075, que autoriza receber doação de terreno onde se acha instalado o cemitério e da outras 

providencias, esse cemitério é aqui na esquina Greeninvald em Boi Preto, é uma área doada, 

essa área onde se encontra hoje o cemitério é uma área que está na faixa de domínio da 

rodovia, tem aqui o mapa, foram doados mais uma área, mais para os fundos fora da faixa 

de domínio, por alguns moradores, hoje uma área de 508,13 m², neste sentido o vereador 

agradeceu, pois é um projeto inteligente, parabenizando as pessoas, os vizinhos que doaram 

esta área, pelo gesto bonito que fizeram ali em prol da nossa comunidade. Sabe-se que hoje 

já está faltando área aqui na cidade no cemitério municipal, e até nos outros cemitérios, 

então agora temos mais um espaço em Boi Preto, parabéns as pessoas que souberam doar 

esta área de terra. Neste sentido solicita que a Casa mande um oficio as pessoas que doaram 

essa área, manifestando os agradecimentos desta Casa a essas pessoas que tiveram este 

gesto tão lindo, que seja mandado as suas felicitações e cumprimentos a essas pessoas. Disse 

que sobre o projeto todas as comissões já deram o parecer favorável, esse projeto vai entrar 

em votação hoje à noite, então pede que todos os colegas votem favoráveis, mas pelo que 

vê, pela sintonia, pelo olhar dos colegas todos vão possivelmente estar a favor desse projeto. 

Também tem o projeto de lei 078, onde o próprio Gilmar Castanho já falou, é um recurso 

conseguido pela Silvana Covatti, pelo Deputado Federal Covatti Filho, enfim, pela família 

Covatti, enquanto a Silvana Covatti foi Secretária da Agricultura do estado do Rio Grande do 

Sul, então o vereador também gostaria de se associar ao oficio que o vereador Castanho 

pediu, manifestando os agradecimentos pelo empenho, mais um trabalho de resultado da 

família Covatti para o nosso município, não é à toa que foram os mais votados na última 

eleição, a Vereadora Salete, o Castanho, também se inclui nisso, pois trabalharam e a 

população reconheceu, um trabalho de resultado, disse que tem mais dois lugares que 

precisam de poços, que as pessoas, donas das áreas já colocaram suas áreas à disposição, e 

vão lutar para que se consiga mais poços, mais perfurações de poços, mais agua, mais 

desenvolvimento para os munícipes. Falou ainda sobre o Projeto que entrou hoje, que 

autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente servidores por excepcional 

interesse público e da outras providencias, é um projeto importante. E tem mais dois 

projetos que também foram lidos hoje, o 77, que foram lidos e que foram baixados na 

comissão de pareceres, e que deverão ser votados tão logo, na sequência, ainda este ano, e 

que vão dar um retorno a comunidade votando mais esses projetos importantes, 

inteligentes, relevantes e que visam desenvolver e atender as demandas do nosso município. 

Concluiu agradecendo e desejando uma boa noite a todos, e uma boa semana, e até uma 

outra oportunidade se essa também for a vontade de Deus. Na sequencia, o Presidente 

concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER que falou o seguinte: 
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Inicialmente saudou o Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho, o Dr. Marlon, a 

servidora Júlia, os colegas vereadores e o pessoal que acompanha pelo facebook. A 

Vereadora disse que vai dar uma resposta para as pessoas que procuraram ela referente a 

questões sobre iluminação pública, a qual a Vereadora tinha pedido em frene a Escola de 

Tesouras e para verificar as lâmpadas que ficam acesas perto do Ademar Eitelwein, disse que 

também na Escola Érico Veríssimo está faltando um lâmpada e outra queimou em frente ao 

hotel Scheibler, e também em frente à residência do senhor João Delarmelin, neste sentido 

a Vereadora disse que o responsável  por esse trabalho não pode fazer ainda os serviços, 

porque o caminhão estava na oficina, e se tudo der certo essa semana o caminhão volta e 

daí ele vai fazer esses reparos, porque depois vão ter que trabalhar no Ginásio, por causa do 

ChapadaFest. Então a vereadora pede que tenham um pouco de paciência, que já vai ser 

restabelecido essas lâmpadas. Após parabenizou a igreja Assembleia de Deus pelo encontro 

realizado em Boi Preto, o movimento pentecostal, disse que estava muito bom, agradeceu 

pelo almoço, tudo muito bem organizado, e disse que é muito bom ouvir os hinos e as 

palavras que esses pastores transmitem, então sempre é bom dar uma mexida, quando você 

está um pouco parada escutar isso, disse que foi muito bom, parabéns. Neste sentido pede 

que a Câmara envie um oficio parabenizando o pessoal que fizeram esse encontro, para 

mandar para a igreja Assembleia de Deus. Em seguida reportou-se  a uma coisa que deixa 

ela um pouco triste que é o lixo que continua do lado da biblioteca,  pois já falou tantas vezes 

aqui nesta Casa, no entanto pediu novamente que o pessoal tomem um pouco de cuidado, 

porque é tão fácil atravessar a rua e colocar num contêiner que está bem lá no cantinho da 

praça, é um lugar escondidinho, não vai aparecer o lixo, e eles caminhando ali na praça todos 

vem aquele lixo, ressaltou que se for  preciso colocar mais um contêiner lá,  vão colocar, até 

porque agora vem o ChapadaFest e ela acha chato ver aquele lixo ali, então se alguém está 

ouvindo e acha que tem que colocar um contêiner, que entre em contato para conversar 

com eles, para colocarem lá. Para encerrar a Vereadora Salete convidou a todos para 

participar do show de natal, que vai ser sábado à noite na praça da república, que os pais 

tragam as crianças, venham a família toda para prestigiar esse evento. Concluiu 

agradecendo. Logo após, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR KELVIN LUIS 

SCHUH que falou o seguinte: Saudou o Presidente Gilmar e os demais vereadores, o Assessor 

Jurídico Marlon, também a servidora Júlia que sempre acompanha e um boa noite especial 

a todas as pessoas que estão acompanhando a sessão através do facebook. Primeiramente 

o Vereador destacou o evento que aconteceu no último final de semana, em São Miguel, 

que foi o primeiro rodeio da Estância Velho Casarão. Neste sentido parabenizou o Jonas e o 

Júnior, bem como a todos os envolvidos. Foi um evento bonito, onde a amizade prevaleceu. 

Disse que ainda brincou com o pessoal que estava molhando a pista, tendo dito a eles: vocês 

vão molhar a pista, mas vai chover. E realmente foi isso o que aconteceu, mais tarde choveu 

e colocou a turma para dentro dos toldos, colocou o pessoal para dentro das carretinhas dos 
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cavalos. Disse novamente que foi um evento bonito e a chuva só engrandeceu, porque as 

pessoas que estavam lá ficaram contentes, todas com o mesmo pensamento, estavam se 

divertindo, mas pensando também nessa abençoada chuva que veio numa hora muito boa. 

Parabenizou novamente essa gurizada por este primeiro rodeio, e desejou que continuem 

firmes, com essas atitudes, atitudes que com certeza fazem a diferença. Em seguida, o 

Vereador destacou o pedido do Beno Alípio Zimmer, que reside em Santo Antônio, o qual 

pediu pedra brita. Diante disso o vereador pede que os responsáveis pelo setor de obras, até 

seria interessante uma visita para ver a questão da quantidade da pedra brita que ele 

necessita naquele local, daqui a pouco pede uma quantidade e tem que ser mais ou menos, 

então seria interessante uma verificação desse local, onde o Beno Alípio está solicitando 

pedra brita. Sobre o projeto de lei nº 075, disse que vai ser votado hoje, e o vereador é 

favorável a este projeto. Tem outros projetos baixados, projetos também que com certeza 

irão a votação nos próximos dias, projetos estes que são importantes aqui para o 

desenvolvimento do nosso município. Concluiu agradecendo a atenção de todos e desejando 

uma boa noite e até a próxima sessão. Em seguida, o Vereador Dariano Agostino Guth 

solicitou espaço de LÍDER DE BANCADA sendo concedido pelo Presidente, ao que O 

Vereador saudou o colega Alfredo que está ajudando nos trabalhos aqui do legislativo, ele 

com toda presteza e humildade acompanhou a comissão ali junto com a Sandra, onde foi 

legal que as duas comissões estavam debatendo, estavam aprendendo e observando 

algumas questões dos projetos, também destacaram a questão da importância do projeto 

079, dele ter logo vindo aqui para essa Casa, antes inclusive de finalizar o ano, a Sandra foi 

professora e sabe do quanto é importante as direções terem as questões dos professores 

organizadas com antecedência, porém, debateram ali que tem algumas dúvidas, e o 

vereador gostaria já de deixar uma dúvida aqui para o Jurídico, o projeto 079 ele já foi dado 

parecer, está tudo ok? Porque não veio para eles o impacto e nem o resumo. O Vereador 

disse que não está correto os valores ali, então deixa mais essa situação, salvo o melhor juízo, 

que além dele não estar bem claro, tem o seguinte ali na página 3, total emergencial, 

professores, monitores de escola padrão 8, ele está incorreto, os valores não fecham com os 

totais descritos, é só pegar a calculadora e fazer a soma dos valores, provavelmente houve 

um erro de digitação, mas são valores que acredita que precisam estar de forma correta 

colocados ali. Se olharem, o erro está ali no INSS patronal, que multiplicada por 6 da 

divergência do valor que está ali descrito e do valor real, se somar os totais talvez até pode 

fechar, mas se pegar o valor do INSS patronal e multiplicar por 6, dá uma diferença ali. E o 

vereador gostaria de uma explicação só para entender, somando daí o custo total dos vinte 

e sete professores, seis meses que diz ali, 568 mil, 555,74 mais 108 mil 900,71 o total 

também não está fechando, pede para corrigirem se estiver enganado, mas somando esses 

dois o valor não dá 740, é só uma questão de debate para melhorarem o projeto, se for 

possível corrigir em tempo, talvez havia alguma emenda ou alguma coisa, para deixar de 
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forma mais correta possível. Concluiu agradecendo. 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. De imediato, 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 075/2022 que “Autoriza receber doação de terreno onde 

se acha instalado o cemitério e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Constituição, 

Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mattjie votou pela 

legalidade e constitucionalidade do Projeto de Lei nº 075/2022 votando de acordo com o Parecer 

Jurídico; REVISOR: Vereador Alfredo Manoel Kochchann, manifestou-se favorável ao voto da 

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

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

RELATOR: Vereador Alcino Kohlrausch, votou favorável pois o Projeto de Lei nº 075/2022 atende 

as diretrizes e leis de Direito Financeiro; REVISORA, Vereadora Salete Damer votou de acordo 

com o voto do Relator; PRESIDENTE, Vereador, Dariano Guth votou de acordo com o Parecer 

Jurídico e de acordo com o voto do Relator. De imediato, o Presidente declarou aberta a fase de 

discussão do Projeto de Lei nº 075/2022, não havendo nenhum Vereador inscrito. Logo após, foi 

colocado em votação o Projeto de Lei nº 075/2022 tendo sido APROVADO por unanimidade de 

votos. Não havendo 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. 

Nesta fase, o Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho agendou Audiência Pública, 

para apresentação do Projeto de Lei nº 076/2022, a realizar-se no dia vinte de dezembro do 

ano de dois mil e vinte e dois, com início as dezoito horas e trinta minutos, tendo por local o 

Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Chapada. 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 Primeira-Secretária e pelo Senhor Presidente. 

 

Chapada/RS, Plenário Annildo Becker, em 13 de dezembro de 2022. 

 

                         Gilmar Castanho                                    Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente do Poder Legislativo             Primeira-Secretária do Poder Legislativo         

 

 

 

 


