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ATA Nº 3905 

 

Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, com início às nove horas, tendo 

por local o “Plenário Annildo Becker” da Câmara Municipal de Vereadores desta cidade, realizou-

se uma SESSÃO PLENÁRIA ESPECIAL, que teve por finalidade realizar Audiência Pública, para 

apreciação e discussão do relatório de gestão da saúde referente ao 3º quadrimestre do ano de 

2021 (dois mil e vinte e um). Estavam presentes os seguintes Vereadores: Gilmar Castanho, Marlei 

Inês Ritterbusch, Salete Maria Damer e Sandra Mary Almeida Mattjie do Progressista; e ausentes 

os Vereadores Leonardo André Krindges-PSDB, Dariano Agostino Guth do MDB, Adriano Kunrath 

do PTB, Maico Roberto Hermes do PDT e Alcino Rui Kohlrausch. Primeiramente, o Presidente 

desta Casa Vereador Gilmar Castanho declarou aberta a presente Sessão Plenária Especial, 

invocando a proteção de Deus. Em seguida, o Presidente registrou a presença da Secretária 

Municipal da Fazenda Senhora Eroni Maier de Andrade e após cumprimentá-la, convidou-a para 

expor o referido relatório. De uso da palavra, a Secretária da Fazenda fez uso da palavra e 

cumprimentou a todos os Vereadores presentes. De imediato, apresentou o Relatório Financeiro 

de Gestão da Saúde referente ao terceiro quadrimestre do ano de dois mil e vinte e um, no que 

se refere à parte financeira, com relação às receitas e despesas por Fonte Municipal, Estadual e 

Federal e dos Recursos Vinculados, no período de primeiro de setembro a trinta e um de 

dezembro do ano de dois mil e vinte e um. Disse que os recursos próprios aplicados na área da 

saúde foram no valor de R$ 2.571.315,22 (dois milhões, quinhentos e setenta e um mi, trezentos 

e quinze reais com vinte e dois centavos) e por fonte estadual um montante de R$ 272.573,09 

(duzentos e setenta e dois mil, quinhentos e setenta e três reais com nove centavos) e de fonte 

federal foram aplicados R$ 882.193,58 (oitocentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e três 

reais, com cinquenta e oito centavos). A Secretária da Fazenda disse que o total de recursos 

aplicados em ações de saúde no quadrimestre em apreciação foi de R$ 3.726.081,89 (três 

milhões, setecentos e vinte e seis mil, oitenta e um reais com oitenta e nove centavos).  

Concluídas as explanações, foi devolvida a palavra ao Presidente desta Casa Vereador Gilmar 

Castanho que agradeceu a Secretária da Fazenda Senhora Eroni Maier de Andrade pela 

explanação e agradeceu a presença de todos. Não havendo mais nada a ser tratado, o Presidente 

declarou encerrada a Sessão Plenária Especial, 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 

Presidente. 

Chapada-RS, Plenário Annildo Becker, em 03 de março de 2022. 

 

 

                Gilmar Castanho                                           Sandra Mary Almeida Mattjie  

       Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 
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