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   ATA Nº 3954 

 

Aos vinte e sete 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 sexta 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; Leonardo André Krindges 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 Maico Roberto Hermes para proceder a leitura de uma 

passagem do Livro Sagrado. De imediato, o Presidente colocou em discussão a ATA Nº 3952 

da Sessão Planária Especial realizada aos vinte 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. Logo após, o Presidente colocou em 

discussão a ATA Nº 3953 da Sessão Ordinária realizada aos vinte 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. 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 Sandra Mary Almeida Mattjie seguido pelos Vereadores Gilmar Castanho, Alcino Rui 

Kohlrausch, Salete Maria Damer, Marlei Inês Ritterbusch, Kelvin Luis Schuh, Dariano Agostino 

Guth e Leonardo André Krindges, sendo que o Vereador 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 falou o seguinte: Inicialmente saudou o 

Presidente Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores. Saudou 

o Assessor Jurídico Marlon e a funcionaria Júlia que acompanha nesta noite, bem como a 

todos que acompanham pelas redes sociais. Disse que hoje estão realizando a última Sessão 

Ordinária do ano de 2022. Mais um ano que finda. Um ano em que se fez muitas coisas, muito 

trabalho. Fizeram muitos pedidos e acompanharam também. Sabem que nem tudo é possível, 

e nem atender a todos, mas também são testemunhas de que durante este ano a 
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administração trabalhou bastante, teve muitas estradas recuperadas e muitas melhorias nas 

escolas, e felizmente deu para fazer muita coisa boa no nosso município. Muitos pedidos deles 

foram atendidos, porque também estão aqui representando os munícipes, pois os vereadores 

são representantes diretos dos munícipes. Por isso, tentam fazer o seu papel, repassar aquilo 

que sabem que está sendo necessário, o que estão precisando nas comunidades, na cidade, 

nos bairros, nas ruas, enfim, no município. E é isso que cada um aqui tenta fazer, e a 

administração dentro do possível tenta fazer aquilo que solicitam. Nem tudo é possível, sabem 

disso, são muitos pedidos para atender. Mas a vereadora agradeceu a Administração e as 

Secretarias por todo o trabalho que foi realizado durante este ano. Em seguida falou um pouco 

sobre a abertura do natal em nosso município. Comentou que no ano passado foi uma 

abertura de natal muito bonita, e esse ano também, com muita emoção, porque temos que 

viver também o verdadeiro sentido do natal, claro que teve festa, mas também teve a parte 

espiritual, e todos precisamos. Neste sentido parabenizou os organizadores, pois estava muito 

bonito e muito emocionante. A vereadora disse que ouviu a opinião de muitas pessoas, 

dizendo que gostou muito e que foi muito bom. A Vereadora Sandra disse também que daqui 

uns dias disse que teremos a Chapadafest, e sabem que todo mundo trabalha muito nesses 

eventos, também querem ouvir os elogios, porque criticar é tão fácil, mas também tem que 

falar a real. Muitas vezes gostam, mas só de um pouquinho de dor no cotovelo não fala que é 

bom. A Vereadora falou novamente que a abertura do natal estava muito bonita, valeu a pena 

e sempre sonhavam com isso. Disse também que comentou no domingo em sua casa, que há 

muitos anos atrás, ela juntamente com Pedro Joalheiro e o Elci Chiamenti, tinham mais um 

grupo, tentaram fazer o natal luz no município, e que foi mais ou menos na época em que 

começaram os fogos de artificio. Foi uma luta muito solitária deles, porque na época tentaram 

através da ACIC e conseguiram fazer, foi um pouco pobre, mas foi uma tentativa, porque o 

povo queria isso, o povo esperava isso, e daí no decorrer dos anos, cada ano foi melhorando, 

cada ano foi se acrescentando um pouquinho, e ver a praça iluminada já por completo, porque 

cada ano se colocava um pouquinho, foi uma coisa muito bonita, e a gente precisa de obras, 

precisa de serviços, mas também precisa encantar os olhos e o coração. A vereadora também 

agradeceu a Administração Municipal, porque há um tempo atrás ela recomendou que se 

voltasse a fazer as Carteiras de Identidades aqui no município e o Poder Executivo atendeu 

esse pedido. Em seguida, a Vereadora disse que hoje tem alguns projetos, e os mesmos são 

importantes e necessários, de renovação de contratações, de renovação com hospital, disse 

que claro que sabe que nesses casos também tem adequações de valores, e tudo aumenta, 

então é necessário. Neste sentido hoje a vereadora é favorável aos projetos que estão 

baixados, a intenção é de votar todos eles. Disse que é um presente para encerrar o ano essa 

chuva maravilhosa, espera que chova geral, porque todos precisamos, e agradece a Deus por 

isso também. Finalizando desejou a todos um ano novo abençoado. Teremos mudança de 

Governo Federal, novos Deputados Federal e Estadual. Disse que espera que tudo dê certo, 
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que o nosso país continue sendo esse nosso Brasil democrático e maravilhoso. Desejou aos 

novos comandantes desta nossa nação e do nosso estado, boa sorte, porque todos somos 

brasileiros, nós somos gaúchos, e nós queremos o melhor para o nosso país, para o nosso 

estado e para o nosso município. Desejou um 2023 abençoado para todos. Uma Chapadafest 

maravilhosa, aproveitem, divirtam-se saudavelmente, e boa sorte a todos nesta virada, e um 

2023 abençoado. 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 que por ora assumiu os trabalhos em nome dele 

saudou os demais vereadores. Cumprimentou o Assessor Jurídico da Casa Marlon, as pessoas 

que visitam, o senhor Jesus um grande amigo que o vereador tem uma grande satisfação de 

poder tê-lo hoje aqui hoje. Também saudou a sua esposa Vera e a sua filha Laura que estão 

presentes hoje. Disse que estamos chegando no final do ano de 2022, e também estamos 

chegando ao final dos dois anos em que o vereador esteve como Presidente desta Casa. 

Primeiramente agradeceu a Deus que abençoou o trabalho durante esses dois anos. Sabe que 

sem as bênçãos dele não teria chegado aqui. Também agradeceu a sua família que sempre o 

apoiou, bem como aos funcionários desta Casa, Júlia, Carina, Sani, Taís e o Marlon que lhe 

ajudaram a fazer as coisas acontecer com competência. Sabe que sozinho não tinha como 

administrar essa Casa, então fica aqui o seu agradecimento aos seus colegas também. Esses 

dois anos de mandato de Presidente o seu único objetivo aqui foi valorizar esta Casa, porque 

sabe da importância que o Legislativo tem nas vidas das pessoas. Falou que o seu único 

objetivo foi valorizar os vereadores e fazer com que a imagem dos vereadores cada vez mais 

fosse melhor no nosso município, e tem certeza juntamente com todos que estão bem 

perante a sociedade. Disse que conseguiram fazer um bom trabalho no Legislativo. Falou que 

em nenhum momento deixou o poder subir para a cabeça, sempre trabalhou com humildade 

e com muita bravura sempre defendeu a população de Chapada e os direitos da população. 

Não perdeu em nenhum momento a sua essência e os seus ideais, pois não é um cargo que 

vai mudar os seus pensamentos ou o que ele defende. Nesses dois anos que teve aqui como 

presidente usou este cargo não para se exaltar, mas para defender que a população tivesse 

cada vez mais saúde, mais educação, mais estrada no nosso interior, enfim fazendo e 

ajudando com que o desenvolvimento acontecesse no nosso município, e tem o privilégio de 

estar num município aonde cresce, aonde tem emprego, e eles nessa Casa tiveram o privilégio 

de durante esses dois anos de fazer com que essas coisas acontecessem juntamente com o 

Executivo. Findando esses dois anos, já estamos entrando em 2023, neste sentido desejou a 

todos um feliz ano novo, que Deus abençoe a todos os munícipes chapadenses, aos colegas 

vereadores que seja um ano bom, o ano de 2023, e também desejou para a nova Mesa 

Diretora sucesso e que cada vez mais essa Casa seja valorizada. Foi um prazer presidir mais 
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uma vez. Concluiu agradecendo. Reassumindo a Presidência, de imediato o Presidente 

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

pronunciamento: Inicialmente saudou o Presidente da Casa Vereador Castanho, colegas 

Vereadoras e Vereadores, Assessor Jurídico Marlon, Servidoras da Casa a Júlia que está nos 

servindo prestando serviços, esta noite nesta Casa Legislativa. Fez ainda uma saudação as 

pessoas que nos escutam pelas redes sociais, bem como cumprimentou a esposa do 

Presidente a Vera a sua filha Laura e um cumprimento especial ao seu convidado Jesus lá da 

Vila, agradecendo o mesmo por ter vindo, grande amigo de longas datas seu cabo eleitoral 

também agradeceu por tudo que tem feito e que Deus o abençoe, e essa Casa é sua também. 

Dando sequência, e em momento oportuno o Vereador Alcino pediu que durante essa Sessão, 

se faça uma oração pela saúde do Senhor Geraldo Steffen, disse que ele é colega de aula do 

Vereador e merece uma oração, para que o mesmo se recupere logo pois o mesmo está 

doente, mas logo estará recuperado, disse que é um grande amigo uma pessoa legal disse que 

conhece ele desde pequeno e mais uma vez falou que dará tudo certo e estão juntos aqui. Por 

isso pede que em momento oportuno se faça essa oração ao grande amigo Geraldo Steffen. 

Prosseguindo o Vereador Alcino disse que com tristeza passa a registrar o falecimento a mais 

dias do Senhor Valdomiro Tormes Soares, grande amigo de valhas lutas, inclusive partidárias 

que faleceu a poucos dias, sua esposa já falecida a Maria Silva Soares em memoriam, então 

aos seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais familiares deixou seus sentimentos 

pedindo que a Casa encaminhe um ofício de pesar, manifestando os sentimentos e 

condolências a essas pessoas e que Deus dê forças a eles,  para que superem esse momento 

difícil. Após o Vereador Alcino disse que tem nesta Casa, baixados cinco projetos, disse que a 

sua Comissão de Orçamento já se reuniu e são todos favoráveis, para que sejam votados nesta 

noite para que se limpe a pauta nesta noite, todos eles de extrema importância pois se trata 

sobre a qualidade de vida das pessoas da nossa comunidade. Em seguida o Vereador Alcino 

agradeceu pelos dois anos que ocupou a Vice Presidência desta Casa, agradeceu a todos os 

munícipes aos colegas, as servidoras, que contribuíram muito para que pudessem aprovar e 

elevar melhorias a comunidade de Chapada e essa Casa é quem realmente aprova aquilo que 

pode e não pode ser feito pois é aqui que se dá o aval as grandes obras que estão sendo 

realizadas em nosso Município. Também em Termos de Executivo Municipal agradeceu ao 

Prefeito Gelson Miguel Scherer, Moacir Grethe, lembrar que trabalharam juntos e tiveram 

vários projetos, disse que fala nós porque o “eu” faz muito pouco, nossos projetos ajudaram 

muito para o desenvolvimento do Município e essa é a leitura que muitas pessoas fazem que 

essa Casa é que realmente dá o aval, pois é a Casa da população é a Casa do Povo e é essa 

Casa que representa a comunidade chapadense. Também desejou a nova Mesa Diretora a 

qual será bem florida, disse que gostou muito, disse que o Presidente havia lhe convidado 

para participar, no entanto como já participou de todos os cargos ali, e como a colega Salete 

não, disse que realmente ficou contente que foi escolhida as três mulheres para que todos 
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possam também mostrar o seu trabalho, neste sentido parabenizou as três mulheres, pois 

merecem o respeito de todos e podem sempre contar com o Vereador. Para encerrar o 

Vereador Alcino, desejou um Feliz Ano Novo a todos que nos escutam, todos que  fizeram 

pedidos, que tiveram seus pedidos atendidos outros o Vereador encaminhou, mas que 

tiveram resolutividade em suas demandas agradeceu de coração e que Deus, abençoe a todos, 

para que tenham um dois mil e vinte e três tão bom quanto este que foi, porque quando se 

descobre que a gente precisa tão pouco para ser feliz para viver, não se precisa de muita coisa, 

então gratidão a Deus e não pedir tanta coisa pois Ele sabe o que faz, as vezes Ele nos dá um 

puxão de orelhas, mas não arranca a orelha pois depois não tem onde puxar. Concluiu 

deixando um grande abraço e que Deus abençoe a todos. Em Seguida, o Presidente concedeu 

a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER que falou o seguinte: Inicialmente fez 

uma saudação a todos. De imediato a Vereadora Salete agradeceu ao Parque de Máquinas 

por terem feita a recuperação da estrada que passa na residência do Senhor Nilvo Berwian, 

na Linha Borges que estava também precisando deste patrolamento e foi feito hoje, disse que 

ligaram para a Vereadora para agradecer. Também agradeceu o Poder Executivo, por mais um 

ano que passou, por atender os pedidos feitos aqui nesta Casa, e também agradeceu a todo o 

pessoal que trabalha na saúde, educação, no Parque de Máquinas enfim a todos que 

trabalham no Poder Executivo, desejando que tenham um ano cheio de paz e alegria. A 

Vereadora Salete também agradeceu também pelo tapa buracos feitos no asfalto onde foi 

mexido muito no asfalto, disse que concertaram isso até para ter uma visão melhor da cidade 

porque inicia a Chapadafest e de toda a programação festiva, assim nossa cidade fica mais 

bonita, quando está tudo limpo tudo em ordem. Na sequência, a Vereadora Salete pediu que 

na medida do possível, seja patrolada e recuperada a estrada próxima a propriedade da 

família Alcione Bicigo, dos Aires e Angélica Blau, disse que eles estão fazendo uma construção 

lá, pois é uma chácara ali e pedem na medida do possível essa recuperação de estrada. Em 

seguida, também se manifestou favorável aos projetos que estão baixados na Casa, todos eles 

de muita importância. A Vereadora Salete também fez um agradecimento as Servidoras da 

Casa a Júlia, a Sani, a Taís e a Carina que sempre com um sorriso no rosto, estão sempre 

prontas para ajudar. Fez um agradecimento aos amigos Jesus, Vera e Laurinha pela visita nesta 

noite. Também agradeceu os colegas que estavam à frente da Mesa Diretora neste ano, por 

tudo que fizeram agora será mudado algumas pessoas também agradeceu ao Dr. Marlon pelo 

serviço prestado, disse que todos são muito importantes, porque sem vocês as coisas não 

andam, aos colegas Vereadores e ao povo de Chapada a Vereadora Salete desejou um Feliz 

2023, com muita saúde paz e amor, prosperidade para que todos se sintam bem.  Sobre a 

Chapadafest a Vereadora fez um convite a todos, para que participem, porque é uma festa 

que anima nossa cidade. Para finalizar a Vereadora, disse que espera a todos no ano de 2023 

com muita saúde, paz e amor aqui nesta Casa. Concluiu agradecendo. Em Seguida, o 

Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INÊS RITTERBUSCH que falou o 
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seguinte: Inicialmente a Vereadora saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, aos demais 

colegas Vereadores, ao Assessor Jurídico Marlon, as servidoras da Casa, ao seu Jesus que 

acompanha na noite de hoje, muita gratidão por estar aqui, a Vera e a Laurinha sejam bem-

vindas, a Vereadora pediu para que venham mais vezes assistir, pois é bem importante que as 

pessoas também estejam juntos com eles aqui, assistindo e vendo o trabalho que o vereador 

faz no nosso município. Prosseguindo disse que é a última Sessão do ano, neste sentido 

agradeceu ao Presidente Gilmar Castanho pelos dois anos, a toda a Mesa Diretora que esteve 

aqui durante esses dois anos, e neste último mês do ano pelo trabalho feito, em prol do nosso 

povo de Chapada, e que ela e o Leonardo possam fazer um excelente trabalho, assim como 

diz o colega Alcino, está florida a nossa Mesa de mulheres, então conversando com a Sandra, 

conversando com o Leonardo, acharam importante que as mulheres assumissem a Mesa 

juntamente com o Presidente Leonardo, pois é importante que as mulheres também tem que 

somar muito e elas aqui vão mostrar também que estão somando e fazendo o bem para o 

povo de Chapada. Gratidão mais uma vez ao senhor Presidente por tudo que fez. A Vereadora 

Marlei, também fez um agradecimento ao setor administrativo, a todas as pessoas que 

trabalharam incansavelmente durante esse ano, para que a Administração  do Gelson pudesse 

fazer um bom governo durante este ano, trabalhando incansavelmente para atender as 

demandas que os vereadores e as demais pessoas fizeram ao Prefeito, ao Vice, a todos os 

setores, a Secretaria da Saúde, a Secretaria da Educação também trabalharam 

incansavelmente, todos os setores onde fizeram a diferença durante este ano. Após falou 

sobre o Chapadafest está chegando, e que todos estejam bem conscientes, que comemorem 

as festividades, mas que dirijam com tranquilidade, se beber não dirija, que o nosso Município 

seja agraciado com coisas boas nesse ChapadaFest, que as pessoas aproveitem, mas que 

estejam bem conscientes do que irão fazer. Em seguida a Vereadora disse que é favorável a 

todos os projetos da Casa que estão na noite de hoje, tem a votação do projeto do hospital 

de Tenente Portela que é bem importante, até ontem uma colega sua Clair Blanck, sofreu um 

acidente de trânsito vindo do seu trabalho para casa, onde a vereadora passou por ela a 

poucos minutos antes de acontecer, e ela foi levada a Tenente Portela, onde fez a cirurgia de 

imediato ontem de tardinha, no que ela chegou ela já foi para o bloco cirúrgico, e está tudo 

bem, graças a Deus, então ela acha que é um projeto muito bom, o qual estão renovando na 

noite de hoje fazendo esta votação. A vereadora também falou do incentivo dos agentes 

comunitários de saúde, onde ela está como Agente de Saúde desde 2010, disse para não 

dizerem que o Gelson quer pagar o incentivo dos agentes de saúde, pois todo ano tem essa 

história, essa burocracia, e a Vereadora disse que esteve conversando com o Prefeito, e no 

momento que estiver tudo ok, ele vai pagar, não quer dizer que ele não vai pagar o incentivo, 

segundo ele quando estiver tudo ok, será pago sim o incentivo aos colegas agentes de saúde. 

Prosseguindo, disse que hoje temos que agradecer a chuva maravilhosa que veio no nosso 

município, ela veio para somar com tantas coisas boas que devemos olhar na nossa vida, no 
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final deste ano disse para pararmos um pouco e olhar para traz, agradecer, ser gratos por 

estarem aqui com saúde, que você possa agradecer por pouco, porque não precisa muito para 

ser feliz, então que as pessoas olhem e agradeçam e peçam que 2023 seja repleto de muita 

saúde e muita paz. Concluiu agradecendo. Ato continuo, o Presidente concedeu a palavra para 

ao VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH, que disse: Inicialmente saudou o Presidente desta Casa 

Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores. Cumprimentou o 

Assessor Jurídico e as servidoras da Câmara Municipal, bem como o senhor Jesus, a esposa e 

a filha do Presidente Gilmar Castanho que estão presentes no Plenário e agradeceu também 

a atenção e audiência das pessoas que acompanham através do facebook, é muito bom que 

as pessoas do nosso município acompanhem os trabalhos aqui da Câmara Municipal de 

Vereadores. Em seguida, o Vereador Kelvin destacou que esta é a última Sessão do ano de 

2022 e tem alguns projetos baixados, que serão votados na sequência. O projeto da renovação 

da contratação de dentista, encerramos o ano falando em saúde, já pensando em iniciar o ano 

novo com saúde, e muito se diz que a saúde começa também pela boca, e essa renovação da 

contratação de dentista é um projeto que vem também para somar na saúde aqui do 

município. Também está baixado o projeto visando firmar convênio com o hospital Santo 

Antônio de Tenente Portela. É um hospital que vem prestando um serviço há muitos anos aqui 

para o município de Chapada, para as nossas pessoas, prestando um serviço de boa qualidade, 

e o município de Chapada levando essas pessoas até esse município faz com que os munícipes 

possam ter acesso a diversas especialidades. Como já disse, encerramos o ano falando em 

saúde, começamos o ano novo falando em saúde, já com projetos que serão aprovados para 

o município dar continuidade a estes trabalhos que estão sendo realizados. Então é favorável 

aos projetos, sempre pensando no bem estar da população aqui de Chapada. Em seguida, o 

Vereador Kelvin desejou boa sorte a nova Mesa Diretora, que será presidida pelo Vereador 

Leonardo. Disse que falou a algumas Sessões atrás, que acima de tudo deve ter respeito entre 

a Mesa Diretora e os demais vereadores, assim como respeitar e o que diz a ordem da Casa. 

Dessa maneira certamente o Vereador Leonardo e os demais Membros da Mesa Diretora 

terão uma facilidade muito grande em trabalhar aqui na Câmara de Vereadores, tendo a 

compreensão e o entendimento entre os Vereadores. Disse para contar com ele nessa parte. 

Após, o Vereador Kelvin disse que encerrando o ano de 2022, um ano importante, um ano de 

crescimento, crescimento para o município, crescimento aqui nesta Casa, crescimento como 

Vereador, pois vão aprendendo, e vê que devem olhar para traz sem arrependimentos, mas 

também devemos olhar para frente tentando acertar mais, e fazer com que o nosso trabalho 

seja cada vez mais importante aqui para as pessoas e para o nosso município. Desejou aos 

colegas Vereadores e as pessoas que acompanham, o povo aqui de Chapada, um feliz 2023. 

Para os servidores da Câmara Municipal, deixou seu agradecimento por estarem mais um ano 

acompanhando-os e ajudando-os em diversos trabalhos que são realizados pelos vereadores, 

mas também que contam com o apoio dos servidores. Fica o seu agradecimento. Desejou mais 
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uma vez boa sorte a nova Mesa Diretora, e aos demais colegas vereadores também que seja 

um excelente 2023, e que possam cada vez mais buscar os objetivos do nosso município, que 

é o crescimento, o desenvolvimento, uma boa política, onde que possam juntos trabalhar para 

o município de Chapada. Desejou boa noite e o seu muito obrigado e até o ano que vem.  Em 

seguida, Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH, que 

fez o seguinte pronunciamento: Saudou o Presidente Gilmar Castanho, os demais colegas 

vereadores presentes nessa sessão, o Assessor Jurídico Marlon, também as servidoras desta 

Casa que acompanham, a Júlia, a Carina, a Sani, a Taís que acompanham durante o dia, as 

pessoas que estão aqui presentes, a esposa do Presidente Gilmar Castanho, a filha dele 

também, quem sabe uma futura Presidente do Legislativo, está no sangue, quem sabe 

futuramente possa ser, ou uma Deputada Estadual, Federal, o senhor Jesus está aqui também, 

quem sabe um futuro vereador ou prefeito, acredita que todas as pessoas que tenham 

interesse em participar da vida política deveriam se envolver ainda mais, assim como é com 

um time de futebol, assim como é na roda de família que a gente se preocupa com diversos 

temas, falam sobre diversas coisas, e política é uma das pautas importantes do nosso dia a 

dia, que diariamente a gente convive e vive de uma ou de outra forma, seja no preço da luz, 

seja no preço da comida, seja nas roupas que vestimos, tudo tem relação com a política, as 

vezes não paramos para pensar, mas fazem parte do nosso dia a dia, na obra pública que a 

gente passa, no calçamento bem feito, um asfalto bem feito, uma recuperação de rodovia que 

sempre pedem aqui, então tudo tem relação com a política, cada um tem uma visão dela, as 

vezes distorcida, mas por isso sempre convidam, inclusive as pessoas que acompanham pelo 

facebook a participar, a se envolver, a concorrerem, colocarem seu nome à disposição, como 

aqui tentaram, outros colegas também tentaram, infelizmente não conseguiram, mas a cada 

quatro anos tem essa oportunidade, e que tenha aqui novas pessoas futuramente, que 

possam contribuir da melhor maneira possível, seja estando aqui como vereador ou não, mas 

que sempre continuem focando em ajudar o nosso município a crescer cada vez mais. Sobre 

o ano que estamos concluindo, estavam conversando, a Comissão também participou ano 

passado, foram 78 projetos aprovados, acredita que sejam mais ou menos esses números, os 

projetos do Executivo e também do Legislativo, em 2022 foram 82 que estão aqui encerrando, 

não foram unanimes em todos, nem dentro da nossa família as vezes a gente é unanime, se 

parar para pensar dentro da nossa família agora nas reuniões de natal, almoço, jantar, as vezes 

a gente tem divergências, e quem dera aqui na Câmara Municipal, que são pessoas de diversas 

idades, sofrimentos e vidas que passaram e desafios que superaram diferentes na sua história, 

e claro vão ter divergência sim, mas que na medida do possível, as nossas preocupações sejam 

sempre em ajudar da melhor maneira o nosso município, desde a busca de recursos federais 

para ajudar o Executivo que consequentemente ajuda a população, e seguiram também em 

busca de mais recursos, inclusive agora nesse fim de ano, gostaria de lembrar os colegas para 

que lembrem dos Deputados Federais e principalmente os reeleitos que ainda tem alguns 
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recursos para encaminhar, alguns tem boa articulação dentro do Governo, e que quem sabe 

nesse fim de ano consigam alguma coisa ai, pois ainda tem alguns dias ainda para finalizar o 

ano. Sobre o ano novo, agradeceu ao Executivo Municipal, ao Legislativo, os colegas 

vereadores e servidoras desta casa, também que na medida do possível ajudaram nas 

demandas que encaminham, desde oficio para Deputados, que sempre pedem, o Executivo 

também as demandas que encaminham aos secretários, ao prefeito, sabem que nem tudo é 

possível de ser feito como gostariam, mas na medida do possível tentam ajudar, cada um dá 

sua forma, seja pedidos de informação, que as vezes pedem aqui, tem dúvidas que o Executivo 

também prontamente responde, as vezes são maus interpretados, que estão trancando 

projetos, mas não, tem dúvidas, as vezes para ajudar, para de fato não ocorrer problemas, 

que infelizmente ocorrem, faz parte, ninguém aqui é perfeito. Agradeceu também por tudo 

que passamos este ano, seja dificuldades, que fazem com que a gente melhore, que a gente 

aprenda de uma maneira diferente os desafios que a gente enfrenta, seja conquistas das mais 

diversas, em especial destacou que neste ano teve o presente de ser pai e aprender junto com 

sua esposa Maísa sobre esta importante missão e responsabilidade, ouvia muito dizer de 

amigos que nossa vida muda com um filho, e de fato é além de algo novo, muda também a 

perspectiva de futuro ao ter essa missão tão especial, começou com sua enteada e filha do 

coração Heloisa e duplicou a missão com a sua bebe Helena, que agora está com dez meses, 

e em fevereiro faz um aninho. O ano novo representa o começo de um novo ciclo para algumas 

pessoas, e porta para novas oportunidades, assim também o vereador vê esse próximo ano 

que está por vir. Por isso deseja aqui um ano novo de muita saúde a todos nós, a todos os 

munícipes, para que possamos enfrentar os desafios que estão por vir, bem como tenhamos 

energia e sabedoria para criar e aproveitar as oportunidades que surgirem neste novo ano, 

que sejamos protagonistas deste novo ano, cada um dá sua forma, cada um do seu jeito, cada 

um fazendo a sua parte para que nosso município, região, estado e país seja melhor, com mais 

trabalho, com mais investimentos, com mais desenvolvimento. Falando em novos desafios 

gostaria de recomendar ao Executivo Municipal junto a defesa civil, já falaram sobre isso em 

outros momentos, havia recomendação também de registrar novamente isso,  unir forças com 

o comercio local, seja com moradores bem como com Associação Comercial, que inclusive 

seja mandado em cópia para a associação comercial, a sugestão de unir forças com 

empresários, empreendedores, e moradores em geral para que seja adquirido um caminhão 

para combate a incêndios, é um tema que volta e meia algum colega comenta, ou acontece 

algum incêndio, e com o clima quente as vezes lembramos, mas normalmente lembramos 

quando alguma fatalidade acontece, assim com essa união de forças, vê em municípios da 

região, de outros estados, que já fizeram isso, de doações que se levantam para adquirir tal 

veículo, então que possam unir forças aqui nesta Casa, principalmente via Associação 

Comercial, Executivo, Legislativo e todos aqui, para que quem sabe consigam adquirir tal 

veículo e que tenham inclusive um estimulo para ter talvez até um grupo de bombeiros 
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voluntários para quando ocorrer alguma fatalidade ou alguma situação de emergência tenha 

preparo, tenha um suporte mínimo possível para ajudar, seja um munícipe, seja uma empresa, 

que por ventura possa numa fatalidade precisar. Para nossa saúde pública municipal pede que 

seja enviado oficio aos Deputados Federais eleitos para saber quando o município vai receber 

os recursos para pagar o piso da enfermagem aos nossos guerreiros profissionais da saúde 

que lutaram muito durante o covid principalmente, agora novamente com nova onda que vem 

ocorrendo, mais leve graças a Deus, mas que vem aumentando os casos, e que acima de tudo 

sempre estão dispostos e apostos para ajudar na nossa saúde pública municipal. Também na 

oportunidade que seja enviado oficio aos deputados reeleitos para saber quais recursos 

conseguirão encaminhar para nosso município ainda este fim de ano e o que podem prever 

para enviar nestes próximos anos que estão por vir. Sobre a nova Mesa Diretora, destaca e já 

falou sobre isso outras vezes, que acha que não foi democrático mudar o regimento interno 

para que o presidente pudesse falar por último ou quando quisesse, crê que tem aqui 

lideranças de cada partido e eles regimentalmente tinham seus tempos de fala por inscrição, 

mas a última palavra acabou sempre sendo do presidente, algo único em todas as legislaturas, 

nunca isso ocorreu, sua opinião como disse não concorda com tudo, mas também agradece 

pelos bons trabalhos e debates que tiveram aqui, desejou a nova Mesa Diretora sucesso e 

bons trabalhos, com bom diálogo com o Executivo e com bom diálogo também aqui com 

todos, são nove pessoas, que as vezes pensam diferente, tem opinião diferente, mas querem 

em resumo pelo que vê uma única coisa, que é o bem da nossa cidade, o crescimento do nosso 

município e o desenvolvimento do nosso município. Finalizou desejando um feliz e abençoado 

ano novo a todos. Por fim, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR LEONARDO ANDRE 

KRINDGES que falou o seguinte: Inicialmente saudou o Presidente da Casa Vereador Gilmar 

Castanho e em seu nome saudou os demais colegas vereadores. Cumprimentou o Assessor 

Jurídico Marlon, os servidores da Casa, o senhor Jesus, a Vera e a Laura que acompanham aqui 

e as pessoas que acompanham pelo facebook. Disse que após estar afastado por três sessões 

por motivos particulares, está retornando hoje, mas com certeza o vereador Alfredo fez um 

bom trabalho também, inclusive ouviu elogios sobre as três sessões em que ele participou. 

Isso dá um espaço para que os colegas que ajudaram na campanha também possam mostrar 

o seu trabalho, e isso vão fazendo ano que vem também para mais um suplente poder assumir 

e mostrar um pouco do que pode fazer como vereador. Agradeceu os serviços o qual havia 

pedido ao Parque de Máquinas, que foram realizados nos últimos dias, que é a recuperação 

da estrada, iniciando na família Vicker até a família Maggioni, onde foi recuperado de pátio, 

de bueiros, alargado estradas, colocação de saibro, também a recuperação da estrada geral 

de Linha Borges, que começa na Apae e vai até a Linha Westphalen no calçamento, a 

Westphalen agora com uma excelente estrada, bem recuperada. Destacou com alegria, que 

provavelmente na próxima semana será iniciado construção do calçamento na Linha Borges, 

seguindo da Apae, sendo esta mais uma melhoria, de um recurso que foi conseguido e que 
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começa serem investidos nessa comunidade. Sabe que na comunidade de Boi Preto, o pedido 

da vereadora Ledi, está finalizando aquela etapa do calçamento, que foi o mesmo recurso que 

conseguiram, então agora dando sequência na Linha Borges. Parabenizou a Administração, 

principalmente ao Secretário Schnaidinha, ao Marquinhos, ao Vice-Prefeito Moacir pelo 

excelente trabalho que vem fazendo frente ao Parque de Máquinas, trabalhando direto, 

lutando e com excelentes estradas. Sabem que tem pessoas que estão sempre cuidando e não 

conseguem quase criticar as estradas, pois estão em perfeitas condições, sabe que temos a 

audiência boa, e as pessoas sabem de quem está falando, que as estradas estão muito bem 

sim. Também parabenizou todos os Secretários e Secretarias, Administração, pelo excelente 

trabalho que fizeram nesse ano de 2022, também aos colaboradores e funcionários da 

prefeitura pelo excelente trabalho, pois sem eles essas obras, essas melhorias não acontecem. 

Então parabéns a todos que de uma forma ou de outra se empenham e estão ai para ajudar 

também a nossa Administração. Sobre recursos, inclusive o Vereador Dariano comentou, que 

tem uma sobra de recursos para ser pleiteadas no MDR, o vereador recebeu hoje o 

comunicado da assessoria do Deputado Daniel Trzeciak, e o prefeito já enviou o oficio com 

dois pleitos, e vão acompanhar para ver se conseguem trazer algum recurso dessa sobra do 

orçamento do MDR. Em seguida, o Vereador Leonardo parabenizou o Presidente Gilmar 

Castanho e aos integrantes da Mesa Diretora, que estiveram à frente de 2021 a 2022, pelo 

excelente trabalho, excelente condução também, tiveram pequenas discussões, mas isso 

sempre acontece, mas um trabalho muito bom, bem executado e bem conduzido, por todos 

integrantes da Mesa também. E com muito orgulho e responsabilidade, e até 

responsabilidade maior, pois vai ser Presidente e terá três mulheres o acompanhando. É um 

orgulho, uma nova missão e mais um aprendizado estar à frente da Presidência da Câmara de 

Vereadores, com certeza vai se dedicar e vai se empenhar para fazer um excelente trabalho 

também frente a presidência do Poder Legislativo. Após o Vereador Leonardo convidou a 

todos os colegas Vereadores e a população em geral, para prestigiar a 32º ChapadaFest, 18º 

feira exposição, que acontece do dia 13 ao dia 22 de janeiro, com excelentes atrações e uma 

programação muito bem organizada. Disse que faz parte de um dos casais coordenadores, 

que são: Leonardo e esposa e César e Salete. Inclusive o vereador veio para a sessão e eles 

estão no Ginásio trabalhando, faz dias que estão arrumando e preparando tudo com muito 

carinho, com muita atenção, e eles que organizam, eles que preparam, mas quem faz a festa, 

quem faz o evento acontecer é o público é a população. P          or isso, espera que as pessoas 

prestigiem, que as pessoas vão para se divertir, isso é muito importante, se divertir, sabem do 

que ChapadaFest representa em janeiro, do público que vem de fora, pessoas que vem tirar 

suas férias em janeiro aqui, então estamos na atração em janeiro, e com certeza as pessoas 

vão ser bem servidas com tudo que estão organizando, tanto eles nos eventos como a ACIC, 

como todo o município também, comércio, também se preparam para receber o público, 

então contam com a participação de todos. Finalizando desejou um feliz ano novo aos colegas, 
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ao Assessor Jurídico, aos funcionários, as pessoas que estão acompanhando, que seja um ano 

de 2023 repleto de realizações, saúde principalmente, porque tendo saúde corremos atrás de 

tudo, a gente luta, então desejou realizações, saúde, paz, felicidade e um 2023 abençoado 

para todos. 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 076/2022 que “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Chapada/RS para o 

Exercício Financeiro de 2023 ”. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura 

Urbana e Rural: RELATOR: Vereador Alcino Kohlrausch, votou favorável pois o Projeto de Lei 

nº 076/2022 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 076/2022, não havendo 

nenhum Vereador inscrito. Logo após, foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 076/2022 

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 080/2022 que “Autoriza o 

Poder Executivo a renovar contratação temporária de cirurgião dentista, prevista na Lei 

Municipal nº 4.126/2021”. 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 080/2022 votando de acordo com o Parecer Jurídico; 

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 Kohlrausch, votou favorável pois o Projeto de Lei nº 080/2022 

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 080/2022, não havendo nenhum Vereador inscrito. 

Logo após, foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 080/2022 tendo sido APROVADO por 

unanimidade de votos. Logo após, 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 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”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar 

Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mattjie votou pela legalidade e 
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constitucionalidade do Projeto de Lei nº 081/2022 votando de acordo com o Parecer Jurídico; 

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 Kohlrausch, votou favorável pois o Projeto de Lei nº 081/2022 

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 081/2022, tendo inscrito o Vereador Dariano Agostino 

Guth que destacou a importância deste projeto de lei, e que é favorável a todos os projetos 

que tratam de saúde municipal e em especial de Tenente Portela. Agradeceu a atual 

Administração que continuou renovando os trabalhos com essa importante entidade e 

mesmo sendo um pouco distante é o melhor que tem de suporte de urgência e emergência, 

como relatado no projeto de lei em discussão. Disse que gostaria de saber, podendo ser em 

outro momento, mas foi falado na reunião da Comissão de Orçamento e Finanças para ser 

encaminhado para essa Casa o relatório dos atendimentos, constando data, paciente, médico 

e procedimento realizado, conforme consta no art. 2º do projeto de lei nº 081/2022. Disse 

que votaram no ano de 2021 esse projeto de lei e consequentemente os dados do ano de 

2022 devem estar finalizando, por isso não é urgente, mas assim que possível seja enviado o 

relatório, para terem noção de como está a saúde de urgência e emergência dos nossos 

munícipes. As vezes são mais de 2 (duas) viagens para levar pacientes ao Hospital de Tenente 

Portela. Falou que é bom ter a relação destes pacientes para saberem como estão sendo 

atendidos. Disse que com a aprovação deste projeto irá aumentar o valor do repasse à 

entidade que será R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) mensalmente, frisando que entende 

ser um valor justo. Não havendo mais nenhum Vereador inscrito, foi colocado em votação o 

Projeto de Lei nº 081/2022 tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. Dando 

prosseguimento aos trabalhos, 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 082/2022 que “Autoriza o Poder Executivo a renovar as contratações 

temporárias de Garis, prevista na Lei Municipal 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 082/2022 votando de 

acordo com o Parecer Jurídico; 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 Kohlrausch, votou favorável pois o 

Projeto de Lei nº 082/2022 atende as diretrizes e leis de Direito Financeiro; REVISORA, 

Vereadora Salete Damer votou de acordo com o voto do Relator; PRESIDENTE, Vereador, 
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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 082/2022, 

tendo inscrito o Vereador Dariano Guth ao que disse que durante a reunião da Comissão de 

Orçamento e Finanças surgiram algumas dúvidas tendo sido esclarecidas pelo Assessor 

Jurídico desta Casa. Disse que a dúvida é em relação a remuneração, uma vez que consta no 

projeto que a remuneração é de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais) e tem projeções, 

inclusive o congresso aprovou que o salário mínimo vai ser de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos 

e vinte reais). A preocupação é de que o servidor não tivesse a perca salarial de R$ 108,00 

(cento e oito reais), mas o procurador jurídico explicou, e acreditam e espera que ocorra de 

que o próximo mês terá atualização salarial e o servidor, neste caso os Garis, que ajudam a 

manter nossa cidade limpa, tenham essa reposição salarial. Falou que votam favorável, 

contando que esse valor do próximo ano seja corrigido e atualizado conforme eles merecem. 

Logo após, foi colocado em votação o Projeto de Lei nº 082/2022 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 LEGISLATIVO Nº 010/2022 que “Altera dispositivos legal da Lei Municipal nº 

2.200/2011 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 Legislativo nº 010/2022 votando de acordo com o 

Parecer Jurídico; 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 Kohlrausch, votou favorável pois o Projeto de Lei Legislativo 

nº 010/2022 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 Legislativo nº 010/2022, não 

havendo nenhum Vereador inscrito. Logo após, foi colocado em votação o Projeto de Lei 

Legislativo nº 010/2022 tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. Dando 

prosseguimento aos trabalhos o Presidente desta Casa anuncia à eleição para a Mesa Diretora, 

para o ano de 2023/2024, na forma estabelecida do Regimento Interno. Em seguida, o 

Presidente colocou aos Vereadores que o processo de votação para eleição da Mesa Diretora, 

será por aclamação, conforme art. 152, parágrafo 1º do Regimento Interno, pelo fato de haver 

apenas uma chapa inscrita, composta pelos seguintes Vereadores: Para Presidente: Vereador 

– Leonardo André Krindges – PSDB; Para Vice-Presidente: Vereadora – Marlei Inês Ritterbusch 

– Progressistas; Para Primeiro-Secretário: Vereadora – Salete Maria Damer – Progressistas; 

Para Segundo-Secretário: Vereadora -  Sandra Mary Almeida Mattjie – Progressistas. Como se 

trata de Chapa única, procedeu-se a votação por aclamação, onde todos os Vereadores foram 
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favoráveis de forma unanime a indicação. Em ato contínuo o Senhor Presidente declarou 

eleita a Mesa Diretora para o Biênio 2023/2024, devendo assumir as suas funções a partir de 

1º de Janeiro de 2023, que ficou composta da seguinte forma: Para Presidente: Vereador – 

Leonardo André Krindges – PSDB; Para Vice-Presidente: Vereadora – Marlei Inês Ritterbusch 

– Progressistas; Para Primeiro-Secretário: Vereadora – Salete Maria Damer – Progressistas; 

Para Segundo-Secretário: Vereadora -  Sandra Mary Almeida Mattjie – Progressistas. 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, 

a Vereadora Sandra Mattjie pediu a palavra e disse que como foi a primeira a falar não quis se 

antecipar, mas hoje foi o último dia de Exercício do Presidente Vereador Gilmar Castanho, e 

neste sentido agradeceu ao Castanho e disse que aprendeu bastante com ele, como colega 

Vereador e como companheirismo aqui na Mesa Diretora. Agradeceu a ele novamente e 

desejou sucesso para ele, e sabe que ainda vão ter muitas outras ocasiões em que ele vai 

mostrar todo o seu trabalho como político. Da mesma forma agradeceu a todos os demais 

Vereadores também. Após, o Presidente desta Casa atendendo à solicitação do Vereador 

Alcino Kohlrausch convidou todos os Vereadores para fazerem uma oração pela saúde do 

Senhor Geraldo Steffen. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a presente Sessão Plenária Ordinária, agradecendo a proteção de 

Deus. A Secretária determinou que fosse lavrada a Ata, tendo após sido lida e aprovada por 

unanimidade de votos e será assinada pela Secretária e pelo Senhor Presidente. 

 

Chapada/RS, Plenário Annildo Becker, em 27 de dezembro de 2022. 

 

 

                         Gilmar Castanho                                    Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente do Poder Legislativo             Primeira-Secretária do Poder Legislativo  

 

 

 


