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   ATA Nº 3953 

 

Aos vinte 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 quinta 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 o Vereador Kelvin Luis Schuh  para proceder a leitura de uma passagem 

do Livro Sagrado. De imediato, o Presidente colocou em discussão a ATA Nº 3951 da Sessão 

Ordinária realizada aos treze 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 080/2022 que “Autoriza o Poder Executivo a renovar a contratação temporária de 

cirurgião dentista, prevista na Lei Municipal nº 4.126/2021”. 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 081/2022 que “Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a celebrar Convênio de Cooperação com a Associação Hospitalar Beneficente Santo 

Antônio de Tenente Portela 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; PROJETO DE LEI Nº 082/2022 que “Autoriza o Poder Executivo a renovar as 

contratações temporárias de Gari, previstas 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; e PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 010/2022 de autoria 

do Presidente Vereador Gilmar Castanho e da Primeira-Secretária Sandra Mary Almeida 

Mattjie que “Altera dispositivos legais da Lei Municipal nº 2.200/2011 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: RECOMENDAÇÃO Nº 022/2022 

de autoria dos Vereadores Gilmar Castanho – Progressistas, Marlei Inês Ritterbusch – 
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Progressistas e Maico Roberto Hermes – PDT, que recomendam ao Senhor Prefeito para que 

analise a possibilidade de proceder o pagamento do 14º Salário aos agentes Comunitários de 

Saúde do Município, considerando a informação de que referidos valores já foram 

disponibilizados pelo governo federal ao Município de Chapada. Também foi procedida a 

leitura da MOÇÃO Nº 002/2022 de autoria da proponente Vereadora Marlei Inês Ritterbusch 

– Progressistas e da Vereadora subscritora Sandra Mary Almeida Mattjie do Progressistas, 

Moção de aplauso e reconhecimento ao Deputado Federal Jerônimo Goergen pelo trabalho 

desempenhado na Assembleia Legislativa e na Câmara de Deputados, nas legislaturas de 2003 

a 2006 e 2007 a 2010 e na Câmara dos Deputados nas legislaturas de 2011 a 2014, 2015 a 

2018 e 2019 a 2022 em favor do Município de Chapada, através de sua participação ativa na 

vida pública colaborando com sua presença constante, ideias e recursos para auxiliar no 

desenvolvimento desta cidade. 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 o Vereador Alfredo Manoel 

Kochchann seguido pelos Vereadores Sandra Mary Almeida Mattjie e Alcino Rui Kohlrausch 

sendo que os Vereadores Gilmar Castanho, Salete Maria Damer, Kelvin Luis Schuh, Dariano 

Agostino Guth, Marlei Inês Ritterbusch e Maico Roberto Hermes dispensaram uso da Tribuna 

na noite de hoje.  Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR 

ALFREDO MANOEL KOCHCHANN, que proferiu o seguinte pronunciamento: Saudou 

inicialmente o Presidente, colegas Vereadores, Assessor Jurídico Dr. Marlon, servidora Júlia. 

De imediato o Vereador Alfredo fez um agradecimento ao Vereador Leonardo Krindges do 

PSDB, que fez uma convocação para que o Vereador Alfredo estivesse durante estas três 

Sessões e para o Vereador Alfredo foi um privilégio estar aqui, porque acompanhava pelo 

facebook mas estando aqui é diferente de estar sentado em casa no sofá porque há 

responsabilidade, neste sentido agradeceu também a Vereadora Ledi que lhe cedeu espaço 

também para que aqui ele pudesse estar. O Vereador Alfredo ressaltou que foi uma 

experiência muito boa, embora três Sessões mas deu para perceber, pois é amigo e conhece 

todo o pessoal fora da Câmara e aqui dentro disse que também tem que ser amigos e unidos, 

porque peleiam por uma só causa que é pela população.  Disse ainda a população que assiste 

em casa,  para que venham acompanhar as Sessões na Câmara, porque muitas pessoas taxam 

o Vereador que não fazem nada, e ele estando aqui hoje disse que pode dizer que Vereador 

ajuda muito, porque se a saúde vai bem é porque o Vereador aprova,  se as estradas vão bem 

é porque o Vereador aprova,  é claro que as pessoas as vezes veem divergências o que faz 

parte de acertar alguma coisa que não esteja certo, no entanto o Vereador Alfredo agradeceu 

e disse que essa experiência foi muito boa,  disse que chegou aqui e pediu um monte de 

informação todos lhe ajudaram, disse que sentou ao lado da Vereadora Salete, a qual sempre 

lhe dizia como era para fazer, mas foi uma experiência muito boa que ficará na recordação, 
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porque tudo que se faz fica recordado, sendo um prazer trabalhar junto com todos nestes 

dias, dias curtos mas o que importa é estar aqui, ajudando de alguma forma ou de outra. 

Ressaltou que na primeira Sessão fez três pedidos, poderia fazer trinta ou quarenta o que é 

besteira, mas espera que os colegas continuem pleiteando estes pedidos, pois é algo que irá 

ajudar a população, não pediu nada que beneficiasse a ele mas sim a população, por isso pediu 

mais uma vez que as colegas que reivindiquem por aquilo que faz bem a comunidade. O 

Vereador Alfredo encerrou seu pronunciamento desejando um Feliz Natal e um Feliz Ano 

Novo a todos. Concluiu agradecendo. Na sequencia, o Presidente concedeu a palavra para a 

VEREADORA SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE que falou o seguinte: Inicialmente saudou o 

Presidente da Casa, colegas Vereadores, Assessor Jurídico Marlon, Funcionárias da Casa e 

todos que acompanham pelas redes sociais. A Vereadora Sandra disse que hoje tem o 

privilégio de falar representando os demais Vereadores, para desejar a toda a população 

chapadense um Natal abençoado, cheio de luz, cheio de família, cheio de vida, cheios de saúde 

e cheio de bênçãos, lembrando sempre que Natal é vida nova, uma vida nova e uma vida 

melhor, com muita saúde e com muita abundancia. Neste sentido, a Vereadora Sandra leu 

uma mensagem que é de coração em nome dos demais colegas Vereadores: A todos os amigos 

desejamos um Natal de paz, tranquilidade, reconciliação, perdão e acima de tudo um Natal de 

renovação que o maior presente seja a presença de Jesus, na casa de cada um, fazendo festa 

no coração de todas as pessoas, e restituindo tudo aquilo que a tristeza roubou através das 

dificuldades dos dias, que Deus abençoe a todos vocês e a todos nós, um Feliz Natal. Concluiu 

agradecendo. Por fim, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI 

KOHLRAUSCH que falou o seguinte: Inicialmente saudou o Presidente da Casa, colegas 

Vereadores, Assessor Jurídico Marlon, Funcionárias da Casa e todos que acompanham pelas 

redes sociais. Disse que ocupará a Tribuna somente para solicitar que esta Casa encaminhe 

ofício de pesar aos familiares e amigos, do amigo Pedrinho Klein, podendo ser em nome de 

toda Casa, uma vez que ele foi funcionário público que prestou relevantes serviços ao nosso 

município. Também pelo passamento da Senhora Lurdes Schons, que seja encaminhado um 

ofício manifestando votos de pesar aos familiares e amigos. 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 077/2022 que “Autoriza o Poder Executivo a renovar a 

contratação temporária de fonoaudiólogo, prevista na Lei Municipal nº 4.130/2021 ”. 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 077/2022 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 
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Urbana e Rural: RELATOR: Vereador Alcino Kohlrausch, votou favorável pois o Projeto de Lei nº 

077/2022 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 077/2022, não havendo nenhum Vereador inscrito. 

Logo após, foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 077/2022 tendo sido APROVADO por 

unanimidade de votos. Dando prosseguimento, 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 078/2022 que “Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 

70.000,00 no orçamento de 2022 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 078/2022 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 078/2022 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 078/2022, não havendo nenhum Vereador inscrito. Logo após, foi colocado em votação 

o Projeto de Lei nº 078/2022 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 079/2022 que 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente servidores por excepcional interesse 

público 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 079/2022 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 079/2022 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 079/2022, não havendo nenhum Vereador inscrito. Logo após, foi colocado em votação o 

Projeto de Lei nº 079/2022 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. Nada mais havendo 

a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão 
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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 20 de dezembro de 2022. 

 

 

                         Gilmar Castanho                                    Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente do Poder Legislativo             Primeira-Secretária do Poder Legislativo         

 

 

                

 

 


