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ATA Nº 3869 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, com início às dezoito 

horas, conforme determina Resolução Administrativa nº 004/2021, tendo por local o Plenário da 

Câmara Municipal de Vereadores desta cidade, realizou-se uma SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, 

a vigésima quinta Sessão Ordinária da Sessão Legislativa do ano de dois mil e vinte e um. 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, Marlei Inês Ritterbusch e Salete Maria 

Damer do Progressista; Leonardo André Krindges-PSDB; Maico Roberto Hermes do PDT; e 

Dariano Agostino Guth do MDB e Kelvin Luis Schuh do PTB e registrou a ausência justificada da 

Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie do Progressista. Na sequência, o Presidente Vereador 

Gilmar Castanho procedeu à leitura de uma passagem do Livro Sagrado. Dando prosseguimento 

aos trabalhos, o Presidente colocou em discussão da ATA Nº 3868 da Sessão Ordinária realizada 

aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um. Não havendo quem 

quisesse se manifestar, a referida Ata foi colocada em votação, tendo sido APROVADA por 

unanimidade de votos dos Vereadores presentes, registrando a ausência justificada da Sandra 

Mary Almeida Mattjie. Prosseguindo os trabalhos, o Presidente anunciou o início da Primeira 

Fase da Sessão, ou seja, do PEQUENO EXPEDIENTE, com duração de até 30 (trinta minutos) 

improrrogáveis, que corresponde à leitura das correspondências expedidas e recebidas pelo 

Poder Legislativo. Em seguida, o Presidente Vereador Gilmar Castanho solicitou ao Segundo-

Secretária Vereador Leonardo André Krindges, para que procedesse à leitura das 

correspondências recebidas e expedidas por essa Casa. Foi lida a seguinte matéria, que será 

encaminhada às Comissões para estudo e posterior votação: PROJETO DE LEI Nº 040/2021 que 

“Autoriza a contratação emergencial de 02 (dois) Agentes de Combate à Endemias e 01 (um) 

Agente Comunitário de Saúde, a fim de atender as necessidades temporárias de excepcional 

interesse público”. Após a leitura do projeto, o Presidente colocou em votação o pedido de 

Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos dos Vereadores presentes. 

Também foi procedido a leitura do Requerimento nº 014/2021 subscrito pelo Vereador Leonardo 

André Krindges do PSDB, que requer na forma regimental que seja aprovado em Plenário, 

autorização para viajar para Porto Alegre, nos dias 06 e 07 de julho de 2021, com objetivo de 

participar de audiência na Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios, na Secretaria da 

Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, nos Gabinetes dos Deputados Estadual Mateus 

Wesp e Zilá Breitenbach e no Gabinete do Deputado Federal Lucas Redecker, para tratar de 

assuntos de interesse do Município de Chapada. Logo após o Presidente colocou em votação o 

Requerimento nº 004/2021 tendo sido APROVADO por unanimidade de votos dos Vereadores 

presentes. Dando prosseguimento aos trabalhos o Presidente declarou encerrado o Pequeno 
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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 Leonardo André Krindges seguido pelos 

Vereadores Dariano Agostino Guth, Maico Roberto Hermes, Kelvin Luis Schuh, Marlei Ines 

Ritterbusch, Salete Maria Damer e Alcino Rui Kohlrausch sendo que os Vereadores Gilmar 

Castanho e Maico Roberto Hermes dispensou o uso da Tribuna nessa noite. Primeiramente, o 

Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR LEONARDO ANDRE KRINDGES que falou o 

seguinte: Inicialmente o Vereador Leonardo saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho e em 

nome dele saudou os demais colegas Vereadores, Assessor Jurídico Marlon, os Servidores da 

Casa, fez uma saudação aos que assistem pelo Facebook. De imediato O Vereador, seguiu falando 

do acompanhamento que faz sobre a vacinação a nível de Brasil, estado e município, prosseguiu 

colocando os dados, sendo que  no dia de ontem foram vacinados com a primeira dose no Brasil 

setenta e um milhões trezentos e sessenta e sete mil pessoas, um total de 33,07% da população, 

e com a segunda dose foram vacinados vinte e cinco milhões quinhentos e noventa e duas mil 

pessoas, total de 12,09% da população, a nível de estado no Rio Grande do Sul, foram vacinados 

quatro milhões quinhentos e trinta e seis mil pessoas com a primeira dose, fazendo total de 

39,71%, chegando quase a 40% da população vacinada com a primeira dose, e com a segunda 

dose um milhão e oitocentos mil pessoas, num total de 16% da população vacinada com a 

segunda dose. Em Chapada com a primeira dose quatro mil quatrocentos e cinquenta e uma 

pessoas, um percentual de 48,08%, disse que está chegando na metade da população quase 

vacinada com a primeira dose, e com a segunda dose mil setecentos e setenta pessoas, um 

percentual de 20% da população vacinada com a segunda dose, e temos com a dose única 

também 84 pessoas vacinadas no município. Disse que é a quinta semana que faz esse 

acompanhamento, vê passos lentos, mas que bom que está sendo realizado, a nível de Brasil com 

a segunda dose disse que aumentou em torno de 3% nesses trinta dias, mas a primeira dose está 

em um ritmo bem acelerado, chegando em metade da população quase no município e estado. 

O Vereador disse que já se vê pelas notícias uma diminuição de casos, disse que bom, e era isso 

que se esperava, que possam devagarzinho voltar a uma vida mais tranquila e com menos riscos. 

Em seguida o Vereador Leonardo falou que na semana que vem estará viajando para Porto 

Alegre, fazendo várias visitas a Deputados, Deputado Federal do PSDB, Estadual, também a 

secretaria da articulação, secretaria da agricultura, levar várias demandas, pedidos de recursos 

para o município, torcendo que tenha êxito nessas visitas, para que consiga deixar muita coisa 

pronta para os próximos meses, para conseguir recursos para o município. O Vereador disse que 

vem dando sequência a um projeto que ele tinha, que é o projeto adote um aluno, está 

trabalhando em cima desse projeto, e essa semana estará entrando em contato com as famílias, 

as famílias que querem aderir a esse projeto, e até se tiver uma família que quiser conhecer esse 

projeto, que queira participar, para ver como funciona, ou até ser um padrinho, podem entrar 

em contato com ele, tem a página no Facebook Leonardo Krindges Vereador, tem seu contato, 
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podem procura-lo, e ele estará colocando mais informações sobre esse projeto, projeto que 

começara  pequeno, e espera  que cada ano consiga melhorar ainda mais esse projeto. Disse que 

na tarde de hoje fez uma visita a EMEI Arco Iris, distrito de Santana, onde realizou uma doação 

de 50% do seu salário de Vereador referente ao mês de junho a essa escola, o Vereador vem 

acompanhando todos os serviços que vem sendo feito naquela escola, e esse recurso também 

foi usado na aquisição de uma cama elástica para as crianças, disse que bom que agora as crianças 

estão voltando, vão poder aproveitar essa cama elástica e esse recurso destinado a essa escola. 

Finalizou agradecendo e desejando boa noite. De imediato, o Presidente concedeu a palavra ao 

VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH que disse: Inicialmente saudou o Presidente, colegas 

Vereadores presentes nesta Sessão, também a Vereadora Sandra que não pode estar presente 

mas com certeza está acompanhando pelo facebook, as Servidoras da Casa, Dr. Marlon que 

assessora esta Casa juridicamente, bem como saudou as pessoas que acompanham os trabalhos 

pelas redes sociais em casa, neste momento devem estar comendo um pinhão, um chocolate 

quente e ao invés de assistir a novela estão assistindo a Sessão os debates que acontecem nesta 

Casa relacionados a projetos que visam o bem comum, que visam as ações públicas do nosso 

Município assim como os Vereadores aqui também tem essa função física de analisar, debater e 

tirar dúvidas e aqui expor nossos pedidos nossas observações nestes minutos na Tribuna. Por 

isso agradeceu a todos que acompanham e também as pessoas que na rua dão sugestões, assim 

como no Watsapp mandam sugestões, inclusive puxões de orelha , uma vez que o Vereador 

Dariano disse que está aqui não só para ouvir coisas boas, pois também tem reclamações, mas 

disse que sua função é tentar aproximar as partes, resolver e tentar achar soluções em conjunto 

para os problemas enfim ajudar o município a se desenvolver, por isso disponibiliza seu watssap 

54 99600 1904, também a página no facebook darianoguthvereador onde as pessoas podem 

acompanhar suas principais ações e buscas de recursos também pedir e fazer suas demandas. 

Após falou sobre saúde pública municipal bem como sobre o Projeto 040 que está na pauta de 

hoje para votação pois também quer que seja votado o quanto antes, pois sempre fala que o que 

trata de saúde pública municipal  nem que tenham que ficar até mais tarde, pois está sempre 

disponível a estudar e tentar votar o quanto antes, no entanto disse que tem algumas dúvidas 

sim até já conversaram com o jurídico em relação a isso para ser votado disse que acredita que 

a questão do Agente de Saúde e os dois Agentes de Endemias vai fortalecer a equipe e de 

profissionais que já estão atuando  na Secretaria Municipal da Saúde desejando um bom 

trabalhando a frente desta função e aos que vão se candidatar a esta função para as vagas que 

façam um bom trabalho disse que a dengue acabou sendo deixado de lado porque tudo é covid, 

mas sabe se dá importância do trabalho destes profissionais e também claro com relação ao 

Covid. Disse que sabe que os Agentes de saúde vem monitorando as pessoas positivas 

importante esse monitoramento, um trabalho que fazem com risco, assim como os médicos que 

estão na linha de frente as pessoas que estão sendo monitoradas também devem colaborar com 

os profissionais porque é pro bem deles assim como para os profissionais façam as orientações 
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deles e para o município para que não aumente os casos que inclusive diminuíram bastante 

graças as ações tomadas pela Secretária da Saúde e todos os profissionais envolvidos e se espera 

que cada vez mais diminuam os casos e desejou novamente um bom trabalho aos profissionais 

envolvidos. Em seguida o Vereador Dariano falou sobre vacinação  e os profissionais que estão 

na frente o já estando quase em 50% de pessoas vacinadas sendo alguns dose única disse que só 

pede uma análise pois vem acompanhando pela associação comercial, pois agora que a indústria, 

professores, está sendo vacinada e inclusive o Vereador Dariano disse que recebeu uma 

informação do Deputado Clair Kunh ex funcionário da EMATER,  assessoria dele passou para o 

Vereador que o Decreto Estadual ele permite que  Município avalie as prioridades neste sentido 

o Vereador Dariano recomendou ao Poder Executivo avalie a possibilidade do Comércio ser uma 

prioridade agora, todos sabem que logo, logo todos estarão vacinados mas o comercio como 

supermercados querendo ou não sem saber estão atendendo positivos que não deveriam estar 

ali fazendo a compra mas sabe-se que tem essas situações, por isso pediu que o Executivo avalie 

se é possível legalmente é claro avaliara  a questão do comércio possa receber a vacina como 

prioridade agora, após os grupos já priorizados. Sendo que esse decreto dá poderes aos 

municípios para deliberarem sobre isso, disse que vai encaminhar uma cópia ao Poder Executivo 

para colaborar, disse que pede isso pois vários setores estão expostos a vírus e desejou também 

a todos os envolvidos no setor de vacinação um bom trabalho. Concluiu agradecendo a atenção 

de todos. Prosseguindo, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH 

que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente o Vereador desejou boa noite e sua saudação 

a todos os colegas Vereadores, o Assessor Jurídico, aos Servidores da Câmara Municipal de 

Vereadores, as pessoas que acompanham em mais uma sessão, a vigésima sexta sessão do ano 

de 2021, disse que é muito bom que as pessoas acompanhem os trabalhos da Câmara Municipal. 

Após o Vereador Kelvin disse que gostaria de falar sobre os processos seletivos aqui do município 

de Chapada, bem como recomendou  ao Executivo Municipal, se algum colega Vereador, colega 

de bancada, se julgar que deve ajudar ele agradece, a questão dos processos seletivos disse que 

esteve avaliando, e anotou no dia que fez e não encontrou, mas sobre o processo seletivo, que 

fala da contratação dos motoristas e também operador de maquinas, a sua recomendação, com 

base em algumas pessoas que o pediram sobre concurso público, sobre processo seletivo, é que 

não seja cobrado processo seletivo, até para ter mais pessoas, e assim ter um processo que 

beneficie mais pessoas, podendo participar dos processos. Disse que estamos em um período 

que existe sim pessoas desempregadas, e essa cobrança disse que não sabe se pode ou não pode, 

se a justiça permite, mas que não seja cobrado essa questão do processo seletivo, para mais 

pessoas poder ter essa oportunidade de fazer esse processo. O Vereador disse que esteve 

falando com algumas pessoas, e uma delas lhe pediu se tivesse algo do tipo, que fosse avisado, 

caso não ficasse sabendo, e ela estava desempregada, então o Vereador disse que daqui a pouco 

fica bem complicado participar do processo seletivo sem o recurso para pagar.  Sobre o projeto 

040 disse que é favorável, disse que até o colega Dariano levantou uma questão do impacto 
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financeiro, do impacto do orçamento do município, disse que claro que não podem retroceder, 

e sim ir para frente, se fosse algum tempo atrás poderia não ser votado o projeto, no entanto o 

Vereador Kelvin disse que estão aqui para o progresso do município, para o sucesso do município, 

e é a favor do projeto 040 na contratação desses funcionários. Prosseguindo, pediu para que a 

Câmara de Vereadores mande um Oficio agradecendo a Mara Lippert pelos serviços prestados 

aqui no município, pode ser em nome da sua bancada, se mais Vereadores gostariam de 

participar disse para sentirem-se a vontade, enviando para esta Servidora. Em seguida fez um 

pedido verbal para que seja recuperada a estrada de acesso à escola Olho da Coruja, o Vereador 

esteve conversando com as pessoas responsáveis os quais disseram que foi o Executivo já fez um 

trabalho lá  um campo para atividades físicas e por isso o Vereador deixou seu agradecimento 

por esse serviço, porém ainda há necessidade da recuperação de aproximadamente 2Km desde 

a placa, então deixa esse pedido ao Executivo Municipal para que realize a recuperação desse 

trecho, para dar segurança ao transportador, aos alunos e melhorando também o acesso dessa 

escola. Após o Vereador disse que quer falar e esclarecer, pois na semana passada fez um pedido 

referente a recuperação da estrada na Linha Diogo, onde que nessa estrada e Linha residem seus 

pais, disse que não pediu estrada para seus pais, pediu estrada para eles e também para mais 

pessoas que ali residem, então para dúvidas e esclarecimentos, disse que daqui um pouco usa 

um nome, uma situação que não seja bem vinda, e o Vereador usou o nome de seu pai pedindo 

a estrada, disse que não é só Vereador da Linha Diogo, mas sim é Vereador do  município. Mas 

tendo o Vereador residindo ali, disse que tem o Vereador Alcino que também faz parte dessa 

Linha, disse que fica complicado se os Vereadores da localidade não pedirem para fazer a 

recuperação, então deixa esclarecido essa situação, o pedido é para a população, em beneficio a 

população, e dessa forma conseguem ajudar as pessoas, levando esses pedidos até o Executivo 

Municipal. Para finalizar parabenizou o colega Dariano que no último dia 27 esteve de 

aniversario, agradeceu pelo pedaço de bolo deixado na mesa de cada Vereador, deixando seus 

desejos de felicidade e muitas realizações. Finalizou agradecendo. A seguir, o Presidente 

concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INES RITTERBUSCH que fez o seguinte 

pronunciamento: Inicialmente a Vereadora saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, 

Assessor Jurídico Marlon, aos demais colegas Vereadores, a colega Sandra que se encontra em 

casa, desejou melhoras que logo esteja com eles, as pessoas que acompanham pelo Facebook e 

as Servidoras da Casa. Prosseguindo a Vereadora parabenizou o colega Dariano pelo seu 

aniversário, agradeceu pelo bolo que veio bem lindo e maravilhoso para cada um deles. 

Referente ao projeto 040, sobre o agentes de endemias e o agente de saúde, a Vereadora disse 

que é favorável, pois sabe da dificuldade que eles tem no município sobre a dengue, então ela 

acha importante que seja feito esse teste seletivo para ajudar os colegas, porque na realidade os 

agentes de saúde também ajudam o pessoal da endemia também, sendo que muitas pessoas 

não sabem que eles fazem esse trabalho juntamente com toda a equipe. A Vereadora fez um 

agradecimento especial ao Executivo pelo excelente trabalho que estão fazendo no município, 
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assim como disse o colega Kelvin, eles são Vereadores da comunidade chapadense, sendo que 

as demandas são grandes, tem vários pedidos, mas conversando com o Prefeito Gelson, a 

Vereadora agora está agradecendo alguns pedidos que fez para ele, que estão atendendo as 

pessoas que estão necessitando. Neste sentido pediu para que a população tenha paciência, as 

coisas não são as vezes como acham, que tem que andar rápido, o município é grande, e tem 

muita demanda para acompanharem junto com o Prefeito, os secretários, mas eles estão fazendo 

um trabalho bom, dentro da possibilidade que eles tem, pois agora vem o inverno, vem as chuvas, 

então estão com dificuldade de atendimento, mas já foi feito bastante para o município. 

Prosseguindo a Vereadora pediu e até pode ser em nome da Câmara, se os colegas concordarem, 

de mandar votos de pesar para Loreni, esposa do Senhor Urbano Bender que faleceu hoje, 

também ao seu Protásio Bays pela perda da esposa dona Maria, bem como aos familiares do 

Paulinho Vargas pela sua passagem. Finalizou agradecendo e desejando boa noite. Logo após, o 

Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER ao que disse: 

Inicialmente saudou o Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho em nome dele saudou 

os demais colegas, Assessor Marlon e Servidores da Casa uma saudação especial aos internautas 

bem como a colega Sandra. Após a Vereadora Salete disse que hoje quer fazer um agradecimento 

ao Prefeito Gelson, que atendeu o pedido que fez na última Sessão referente ao declívio existente 

na Ponte do Rio da Várzea, na VRS 801, onde ele entrou em contato com o DAER e eles ficaram 

de vir no dia de hoje arrumar esse declívio que tem na ponte e na sexta feira agora eles virão 

para fazer a operação tapa buracos na ERS 330, sentido Chapada ao Distrito de Tesouras que 

encontra-se me péssimas condições de trafegabilidade. Também fez um agradecimento ao 

Secretário Telmo Pruciano, pelo plantio das flores no Distrito de Tesouras, bem como a limpeza 

que é feita uma vez por semana, disse que os moradores estão muito satisfeitos com esse 

trabalho, disse que pessoas que residiam fora do Distrito voltaram para passear sendo que as 

crianças ficaram emocionadas porque tem energia elétrica agora e assim poderiam brincar mais 

tempo na praça. Prosseguindo disse que também é favorável ao Projeto 040, pois sabe que é de 

suma importância o que vão votar essa noite. Para encerrar desejou aos colegas um bom recesso 

e até o dia 03 de agosto, concluiu agradecendo. Para encerrar essa fase, o Presidente concedeu 

a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH que fez o seguinte pronunciamento: O 

Vereador iniciou seu pronunciamento saudando o Presidente da Casa Gilmar Castanho e em 

nome dele saudou os demais colegas Vereadores e Vereadoras, o Assessor Jurídico, também 

Servidoras da Casa, e em seus nomes saudou as pessoas que acompanham pelas redes sociais, a 

todos agradeceu um muito obrigado e um boa noite. Após o Vereador parabenizou o colega 

Dariano pelo seu aniversário, desejando tudo de bom, que tenha muita saúde e que viva a vida. 

Em seguida disse que semana passada fez uma visita aos alunos que fazem aula de música, ao 

professor Jeferson, os alunos do programa do município que é muito importante, que revela 

novos talentos, onde vários alunos estão estudando e que estão ficando prontos para logo que 

passar essa pandemia, possam fazer suas apresentações, quando tiverem datas festivas do 
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município, aniversário, enfim se apresentarem, o Vereador acha que é um dos dinheiros mais 

bem empregados que o município faz, parabenizou pelo trabalho. Prosseguindo falou da 

passagem do dia internacional do leite, neste sentido parabenizou mais uma vez  o Executivo 

Municipal por ter dado 50% de aumento no vale sêmen, disse que precisamos cada vez mais 

incentivar a bacia leiteira, desejou que logo passe essa pandemia para poder voltar a fazer dias 

de campo, envolver universidades, Embrapa, como foi feito já na outra gestão, o Vereador disse 

que foi secretário na época, conseguiram na época levar uma turma de agricultores para o 

Uruguai, tudo gratuitamente, então disse que podem recomeçar fazer esse trabalho, que é muito 

importante, pois devem valorizar o povo, as pessoas que colocam a comida na mesa do 

consumidor. Em seguida falou do projeto 040/2021 que entrou nesta noite, que é muito 

importante,  que já foi falado pelos colegas, que o antecederam na fala, que autoriza a 

contratação emergencial de dois agentes de combate a endemias e um agente comunitário de 

saúde, disse que na verdade o agente de saúde é para substituir a quem foi exonerado, e os dois 

para combates a endemias disse que é muito importante nesse momento, por isso pediu aos 

colegas que mesmo que tenha entrado nesta Sessão, que o  mesmo vá para  votação nesta noite. 

Prosseguiu falando de algumas pessoas que partiram do nosso meio, que tiveram seu 

passamento, o Paulinho Vargas popular tachinha, Cecilia Kemerich a mãe do Alisson, também 

seu Urbano Bender que era funcionário público do município, agradeceu os trabalhos sempre 

prestados a municipalidade, também a Maria Isabel Bays, essas pessoas, se os colegas assim o 

entenderem que seja mandado uma correspondência passando as condolências a essas famílias 

que tiveram essas pessoas que partiram, infelizmente. Disse que nesta noite eram essas suas 

colocações, deixou um abraço, agradeceu e desejou uma próxima oportunidade. Não havendo 

mais nenhum Vereador inscrito, o Presidente Vereador Gilmar Castanho declarou encerrado o 

Grande Expediente, e 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, registrando a ausência 

justificada da Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie. De imediato, o Presidente solicitou ao 

Segundo-Secretária para proceder a leitura dos pareceres das Comissões Permanentes, sobre o 

PROJETO DE LEI Nº 040/2021 que “Autoriza a contratação emergencial de 01 (dois) Agentes de 

Combate à Endemias e 01 (um) Agente Comunitário de Saúde a fim de atender as necessidades 

temporárias de excepcional interesse público”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, 

Cidadania e Bem Estar Social, sendo: RELATORA: Vereadora Marlei Ines Ritterbusch votou pela 

legalidade e constitucionalidade ao Projeto de Lei nº 040/2021 e conforme Parecer Jurídico; 

REVISOR: Vereador Maico 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 de acordo com o parecer jurídico, pois o Projeto de Lei nº 040/2021 atende as 

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

com o voto do Relator; PRESIDENTE, Vereador, Dariano Guth votou de acordo com o Parecer 
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Jurídico e de acordo com o voto do Relator. Em seguida, o Presidente declarou aberta a fase de 

discussão do Projeto de Lei nº 040/2021, não havendo nenhum Vereador inscrito. Em votação o 

PROJETO DE LEI Nº 040/2021 foi aprovado por UNANIMIDADE de votos. Não havendo mais 

matérias a serem apreciadas o Presidente declarou encerrada esta fase e passou para a Quarta 

Fase, a das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, pelo tempo máximo de cinco minutos, vedado o 

aparte de acordo com o § 2º do Art. 58 do Regimento Interno, não havendo nenhum Vereador 

inscrito. O Presidente Vereador Gilmar Castanho comunicou que a Câmara de Vereadores 

entrará em recesso parlamentar a partir do dia 01/07/2021 até no dia 31/07/2021 em obediência 

ao Inciso I do Art. 4º do Regimento Interno desta Casa, podendo, no entanto, os Vereadores 

serem convocados extraordinariamente. Diante disso, o Presidente pediu aos Vereadores, caso 

se ausentarem do município, comuniquem a Secretaria da Casa. O Presidente falou que esteve 

em Porto Alegre juntamente com o Assessor Jurídico do Poder Legislativo Dr. Marlon Kamphorst, 

reinvindicando através da Secretária Estadual da Agricultura Silvana Covatti, um poço artesiano 

na localidade de São João Baixo, bem como reiterou o pedido para construção de um poço 

artesiano no Distrito de Boi Preto e de Tesouras. Disse que nos próximos dias irá colher assinatura 

de moradores destas localidades, para construção destes poços artesianos. Deixou registrado 

votos de pesar aos familiares de Paulo César Vargas, mais conhecido como Paulinho, e disse que 

ele ajudou a estar aqui. Também parabenizou o Vereador Dariano Guth pela passagem de seu 

aniversário, desejando muitos anos de vida, saúde e sucesso. Nada mais havendo a tratar, o 

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

agradecendo a proteção de Deus. O Secretário determinou que fosse lavrada a Ata, que depois 

de distribuída deverá ser votada e aprovada na Sessão Ordinária subsequente a esta, e será 

assinada pelo Secretário e pelo Senhor Presidente. 

 

CHAPADA/RS, PLENÁRIO ANNILDO BECKER, EM 29 DE JUNHO DE 2.021. 

 

                           Gilmar Castanho                                            Leonardo André Krindges  

Presidente do Poder Legislativo                  Segundo-Secretário do Poder Legislativo 

 

 

 

 


