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ATA Nº 3909 

 

Aos vinte e nove dias do mês de março 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 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 de Almeida Mattjie, Marlei Ines Ritterbusch e Salete Maria Damer do 

Progressista; Leonardo Andre Krindges do PSDB; Dariano Agostino Guth do MDB; Adriano Luiz 

Bortolini Kunrath do PTB, e Maico Roberto Hermes do PDT. Em seguida, o Presidente Vereador 

Gilmar Castanho convidou o Vereador Dariano Agostino Guth para proceder à leitura de uma 

passagem do Livro Sagrado. Em seguida, o Presidente colocou em discussão a ATA Nº 3908 da 

Sessão Ordinária realizada aos vinte e dois dias do mês de março do corrente ano. Não 

havendo quem quisesse se manifestar, a Ata acima mencionada foi colocada em votação, 

tendo sido APROVADA por unanimidade de votos. 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 para a Primeira-Secretária Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie e 

Segundo-Secretário Leonardo Andre Krindges para que procedessem 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 029/2022 que “Autoriza o Município de Chapada a 

contratar temporariamente 01 (um) Médico Clínico Geral, por excepcional interesse público, 

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 030/2022 que “Autorizo o Município de Chapada a contratar temporariamente, por 

excepcional interesse público, 02 (dois) Agentes Comunitários de Saúde 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 031/2022 

que “Autoriza a contratação temporária de 02 (dois) Agentes de Combate a Endemias por 

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; e PROJETO 

DE LEI LEGISLATIVO Nº 007/2022 tendo como proponente o Vereador Adriano Luiz Bortolini 

Kunrath (PTB) que “Denomina de “Rua Ronald Henrique Riss”, uma Rua localizada dentro do 

perímetro urbano da cidade de Chapada/RS”. Após a leitura do projeto, o Presidente colocou 

em votação o pedido de Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por Unanimidade de Votos. 
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Entre as matérias, foram lidas as seguintes às quais serão enviadas ao Poder Executivo, 

atendendo solicitação do Nobre Edil: RECOMENDAÇÃO Nº 007/2022 de autoria do Vereador 

Alcino Rui Kohlrausch, subscrito pelos Vereadores Gilmar Castanho, Leonardo Krindges, Salete 

Damer, Marlei Ritterbusch e Sandra Mattjie, que recomendam ao Poder Executivo analise a 

possibilidade de proceder a substituição do piso da quadra esportiva do Pavilhão da 

Comunidade de Vila Rica, Distrito do Município de Chapada, RS; RECOMENDAÇÃO Nº 

008/2022 de autoria do Vereador Adriano Kunrath do PTB que recomenda ao Poder Executivo, 

para que seja ensaibrada e recuperada a estrada da Linha Borges de Medeiros, bem como seja 

colocado tubos na entrada do Canto do Mato;  PEDIDO DE INFORMAÇÃO 003/2022 subscrito 

pelos Vereadores Maico Hermes – PDT, Dariano Guth – MDB e Adriano Kunrath – PTB que 

requerem que seja enviado o seguinte Pedido de Informação ao Poder Executivo, para que 

esse forneça as seguintes informações quanto a construção de um Centro de Atenção Integral 

a Saúde – CAIS, na sede municipal, objeto do contrato nº 138/2019, solicitamos as seguintes 

informações: 1. Qual a porcentagem atual da obra de Construção do novo CAIS e sua previsão 

de conclusão? 2. Considerando as informações lançadas no LICITACON Cidadão, solicita-se 

informações se houve nova prorrogação do prazo contratual para execução dos serviços, eis 

que, segundo Termo Aditivo nº 005/2022, o prazo findou-se em 20 de fevereiro de 2022? 3. 

Acaso não tenha sido prorrogado o prazo, queira o Poder Executivo esclarecer o motivo da 

não renovação e quais procedimentos estão sendo adotados pelo Município para penalização 

da empresa? 4. Acaso não tenha sido prorrogado o prazo, queira o Poder Executivo esclarecer 

se o remanescente da obra será objeto de novo Procedimento Licitatório ou não? 5. Na 

hipótese do quesito anterior, queira o Executivo esclarecer qual o aumento de custos 

estimados ao ente público municipal em decorrência da não renovação do contrato pactuado 

entre o Município e a empresa PAULO CÉSAR SACARDO – EIRELI?; PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

004/2022 subscrito pelos Vereadores Maico Hermes – PDT, Dariano Guth – MDB e Adriano 

Kunrath – PTB que requerem que seja enviado o seguinte Pedido de Informação ao Poder 

Executivo, para que esse forneça as seguintes informações: 1. Reitera o pedido de envio da 

Cópia de todos os contratos de financiamentos habitacionais e fundes pactuados de 01 de 

janeiro de 2021 até os dias atuais, bem como, das atas de aprovação dos referidos 

financiamentos junto aos seus respectivos conselhos, uma vez que o pedido anterior não foi 

respondido até o presente momento, onde inclusive houve o vencimento do prazo legal para 

reposta; e PEDIDO DE INFORMAÇÃO 005/2022 subscrito pelos Vereadores Maico Hermes – 

PDT, Dariano Guth – MDB e Adriano Kunrath – PTB que requerem que seja enviado o seguinte 

Pedido de Informação ao Poder Executivo, para que esse forneça as seguintes informações: 1. 

Qual a porcentagem atual da obra de Construção do Centro do Idoso e sua previsão de 

conclusão, bem como, qual o vencimento do Contrato para sua execução, perante a 

construtora responsável pela obra? Também foi procedida a leitura do PEDIDO DE LICENÇA 

Nº 002/2022 subscrito pelo Vereador MAICO ROBERTO HERMES do PDT, que requerer 
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LICENÇA para tratar de assuntos de interesse particular, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar do dia 04/04/2022 à 18/04/2022, com base no § 4º do artigo 22 do Regimento Interno 

da Câmara Municipal de Vereadores de Chapada. 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 Dariano Agostino Guth seguido pelos Vereadores, Leonardo Andre Krindges, Sandra 

Mary Almeida Mattjie, Gilmar Castanho, Alcino Rui Kohlrausch, Salete Maria Damer, Marlei 

Ines Ritterbusch, Adriano Kunrath e Maico Roberto Hermes. Primeiramente, o Presidente 

concedeu a palavra para o VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH que falou o seguinte: 

Inicialmente saudou o Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho e em seu nome 

saudou os demais Vereadores. Fez uma saudação aos Servidores do Poder Legislativo, ao 

Secretário da Agricultura senhor Telmo Pruciano, as pessoas que estão presentes no Plenário, 

dizendo que é importante a visita de todos, bem como a todos que acompanham os trabalhos 

pelo facebook. O Vereador Dariano disse que teve elogios sobre o som, graças a Deus a equipe 

técnica conseguiu resolver o problema. Falou que é importante as pessoas relatarem o 

problema, porque querendo ou não, assim conseguem dar sugestões e também solicitar 

melhorias. Disse que num contexto geral no nosso dia a dia também é assim, se ninguém 

reclama está bom, porém quando existe uma reclamação, a ideia que se tome as medidas 

cabíveis para se resolver. Em seguida, o Vereador Dariano disse que após um longo período, 

hoje é a primeira Sessão sem a obrigatoriedade de uso máscaras. Foi publicado pelo Poder 

Executivo um novo Decreto, que trata sobre o uso de máscara em alguns locais específicos do 

município, mas aqui está liberado. Frisou que estão sentindo que a vacinação fez efeito e se 

Deus quiser as coisas vão melhorar daqui a diante, no entanto, devemos ainda continuar se 

cuidando na medida do possível. Referente aos projetos de lei, que estão nesta Casa, o 

Vereador Dariano disse que gostaria de destacar a importância do projeto de lei nº 027, sobre 

recursos que o município vai receber da Defesa Civil, através do Ministério do 

Desenvolvimento Regional, referente a ações de resposta sobre estiagem que estamos com 

decreto em vigor até junho. Disse que se pudessem fazer uma emenda, referente a esse 

assunto, gostariam que os recursos fossem talvez para aquisição de calcário e distribuído para 

os agricultores, daqui a pouco rede de água nova ou mais caixas de água. Mas infelizmente, e 

em ligação que o Vereador fez na Defesa Civil, não tem como o Executivo mudar tal 

destinação, que será para cestas básicas, inclusive foi lido hoje, que serão 951 (novecentos e 

cinquenta e uma cestas) mensais, durante por três meses, para famílias que serão analisadas 

pela Assistência Social. Pelas informações que o Vereador pesquisou, se não usar o recurso 

terá que devolver para o Governo Federal, pois é limitada as ações. A Secretaria da Agricultura 

vem fazendo junto com o Governo do Estado outras ações para também contribuir na medida 

do possível outras demandas, para ajudar conforme os critérios e casos. Em seguida, o 
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Vereador Dariano falou sobre o projeto de lei nº 028, que trata sobre a carga horaria do 

licenciador ambiental. Disse que a intenção também era de que fosse já aprovado, aliás, já 

aprovaram o projeto o anterior com um assunto parecido, porém ninguém tinha visto as 

observações que o Secretário Telmo tinha feito no projeto, que era para ser trinta e três horas 

e não quarenta. Quiseram votar rápido e nisso ocorreu erro, mas faz parte e hoje vão 

conseguir resolver a situação, se aprovarem o Veto do Prefeito e posterior com o novo projeto 

enviado inclusive pelo Executivo que é o projeto de lei nº 028, irão regularizar essa situação e 

a lei correta poderá entrar em vigor e assim acontecer as ações que o Executivo pretende que 

aconteça. Disse que tem também nesta Casa novos projetos quanto a saúde pública municipal, 

como a contratação de novos agentes de saúde, de combate à dengue, bem como médico. 

Nesse sentido, disse que se os demais líderes estiverem de acordo, poderão suspender a 

Sessão e vota-los hoje. Embora os projetos deram entrada na Casa no dia de hoje, podem 

avaliar juntos os mesmos e votarem hoje para dar mais agilidade aos trabalhos do Executivo, 

referente a essas demandas que são muito importantes para nossa população, que não tem 

partido e não tem bandeira. O Vereador Dariano disse que a dengue infelizmente chegou em nossa 

cidade, a vários anos já vinham falando sobre isso aqui nesta Casa, em outra legislatura 

também, mas não tinham casos, hoje infelizmente várias pessoas estão positivando. Por isso, 

nessa oportunidade, já foi falado por outros colegas, mas imploram que as pessoas tirem um 

tempinho do seu dia, vistoriem suas casas, se não tem algum copo com água parada, mesmo 

que na rua da sua casa, enfim, na entrada, que recolham e façam a devida destinação. Disse 

que precisamos unirmos cada vez mais para que os casos diminuam, e as complicações que a 

dengue traz, que não passe por isso. Infelizmente várias pessoas estão positivando e estão 

sofrendo as consequências de situações que a gente daqui a pouco pode evitar. Após, o 

Vereador solicitou ao Presidente desta Casa, para que envie um oficio para a CNM - 

Confederação Nacional dos Municípios, ao setor responsável, bem como para o Ministério da 

Infraestrutura ao setor responsável, sobre se existe recurso referente a manutenção de 

estradas vicinais e ou recuperações de pontes destas estradas municipais. Pelo que o Vereador 

pesquisou, existe ou existiu essa possibilidade a nível federal e neste sentido gostaria de saber 

como podem se inscrever para conseguir tais recursos. O Vereador já enviou pedido a Defesa 

Civil Estadual, para saber se existe recurso estadual e caminhos para também conseguir 

recursos para melhorar as pontes, bem como, fazer novas nos locais que ainda tem ponte de 

madeira. A intenção de buscar recursos federais é para ajudar o Executivo Municipal a 

economizar recursos livres que podem ser destinados para outras áreas, como saúde, 

educação, obras, etc. Para encerrar seu pronunciamento o Vereador Dariano agradeceu a 

atenção de todos, e se colocou à disposição também para demandas, reclamações, sugestões 

pelo telefone 054 999601904 ou também na sua página Dariano Guth Vereador. Logo após, o 

Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR LEONARDO ANDRE KRINDGES que fez o 

seguinte pronunciamento: Inicialmente o Vereador Leonardo saudou o Presidente da Casa 
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Gilmar Castanho, em nome dele os demais colegas Vereadores, saudou o Assessor Jurídico 

Marlon, Servidores da Casa, Secretário da Agricultura Telmo, em nome dele saudou as demais 

pessoas aqui presentes, e hoje com um bom número, e disse que é bom ver a população, os 

munícipes prestigiando a sessão, fez ainda uma saudação as pessoas que acompanham pelo 

facebook. Dando seguimento o Vereador disse que na semana passada comunicou na sessão 

que havia feito um pedido de diárias, uma viagem a Porto Alegre nesta semana, mas em 

virtude das mudanças que aconteceram essa semana no Governo do Estado, o Deputado 

Lucas Redecker, sendo Presidente do PSDB, suspendeu toda agenda dele, sendo  cancelada a 

ida do Vereador para Porto Alegre, a qual seria em busca de recursos. Prosseguindo disse que 

na sexta-feira à tarde participou da chegada de mais uma retroescavadeira, de mais um 

equipamento que a Prefeitura Municipal adquiriu. Uma retroescavadeira nova, disse que já 

são quatro máquinas novas adquiridas em quinze meses pela atual administração, mostrando 

toda a dedicação, todo o empenho que essa administração tem com os munícipes, 

principalmente do interior, para ajudar nesses serviços e nesse pleito que é tão grande, que 

são as estradas e os serviços para o pessoal do interior, então mais um equipamento que vem 

para ajudar. Também essa semana como habitualmente faz uma conversa com o Vice Prefeito 

Moacir, ele acaba deixando sempre os Vereador a par dos serviços, então colocou para o 

Vereador que nessa semana estão finalizando os serviços em São Miguel e Boi Preto, e depois 

irão fazer na Macali, e também o próximo serviço que a princípio está no roteiro deles a partir 

da semana que vem são os serviços para localidade de Santo Antônio e também para Beira 

Rio na Vila Rica, contemplando a maioria dos munícipes que estão aqui. Em relato ainda do 

Vice disse que vão conseguir licenciar mais uma pedreira, o que irá facilitar ainda mais o 

serviço para essa localidade de Beira Rio.  Também salientou que estão trabalhando em duas 

equipes, hoje uma em São Miguel e outra em Boi Preto, e na semana que vem a próxima etapa 

também será feita em duas equipes, uma para Beira Rio e outra para Santo Antônio. Sendo 

muito importantes estes serviços que vem sendo feito pela Secretaria de Obras.  Na sexta-

feira o Vereador Leonardo disse que esteve visitando a escola São Luis Gonzaga, agradeceu ao 

convite da Diretora Simone, também a receptividade da Simone, da Bruna e da Daniela, dos 

professores, funcionários daquela escola. Ressaltou que essa escola está sendo contemplada 

e já está sendo usado desde semana passada quatro salas novas, que a atual administração 

construiu, com essas quatro salas evita o transporte dessas crianças do Distrito de Tesouras 

que vinham ao Ginásio Municipal para ter as aulas. Disse que isso facilita muito e ajuda 

também que as crianças não fiquem fazendo esse trajeto todo dia, ida e volta para ir estudar 

no Ginásio e depois voltar, mais uma obra da administração que também já havia sido feito 

parte do muro da frente da escola e o alambrado, e agora está sendo terminada a outra parte 

do muro com a alambrado nessa escola. Na ocasião da visita, disse que conversando com a 

Diretora, com a equipe da escola, ressaltou que nesta Escola  é realizado um trabalho muito 

grande, pois são servidos em torno de trezentos almoços por dia, uma quantidade grande 
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entre alunos do turno integral, funcionários, professores, que trabalham e que frequentam 

essa escola. São quinze oficinas também, é feito todo um acompanhamento nessas quinze 

oficinas, e cabe ressaltar que chamou muito a atenção na hora do almoço as crianças de seis, 

sete, oito anos, elas se servem sozinhas, elas almoçam sozinhas, elas lavam o seu prato, seu 

talher, secam a louça, e depois dessa parte vão escovar os dentes e aí tem todas as outras 

etapas que acontecem nessa escola. Um trabalho muito importante que essa escola vem 

fazendo, a equipe da Escola São Luiz Gonzaga, e disse que em campanha passada a oposição 

disse que essa administração acabaria com o turno integral, mas pelo contrário, pelo que vem 

relatando, estão investindo e muito, e trabalhando muito melhor nessa escola, um trabalho 

muito bem feito pela administração e pela equipe diretiva da escola São Luis Gonzaga. Em 

seguida falou ainda sobre os projetos, aonde já deu seu parecer favorável a todos os projetos, 

em especial falou do projeto Nº 027 que vai beneficiar com novecentos e cinquenta e uma 

cestas básicas por três meses, famílias da zona rural afetadas diretamente pela estiagem, fora 

as outras ações que tem, mais a aquisição de reservatório e aluguel de caminhão pipa com 

motorista. Neste sentido o Vereador Leonardo, manifestou-se favorável a este projeto. 

Também falou sobre o projeto que altera a carga horaria semanal de trabalho do Licenciador 

Ambiental, sabem da importância da aprovação imediata desse projeto, para que a Secretaria 

da Agricultura possa melhorar ainda mais o serviço que vem sendo feito nesse setor. Outro 

projeto, que autoriza um médico clinico geral, sabem da importância do médico. E esses 

próximos projetos todos relacionados a saúde, que é a contratação de um médico, 

contratação de dois agentes comunitários de saúde, e também a contratação de dois agentes 

de combate a endemias. Falando da importância desses agentes de combate a endemias, 

sabem que hoje estão passando por um sério problema da dengue, questão de um dia teve 

quase dez casos positivos de dengue, além dos agentes, a população também devemos tomar 

cuidado, cada um deve cuidar da suas residências, ver aonde possa ter algum problema, para 

poderem passar mais essa dificuldade, que após melhorar esse caso da pandemia da Covid, 

estamos passando por casos de dengue. Para encerrar reportou-se sobre a Recomendação Nº 

07/2022, para que o Poder Executivo ajude na substituição do piso da quadra esportiva do 

pavilhão da comunidade de Vila Rica, como consta na justificativa, é uma recomendação 

importante para a comunidade, que também se faz presente aqui, uma melhoria, e hoje 

devem sempre parabenizar as comunidades, sabem da dificuldade de montar uma diretoria, 

de pessoas que fiquem a frente de uma diretoria, cada vez é mais difícil, por isso parabenizou 

a quem está na diretoria e a todos os sócios e pessoas que utilizam esse pavilhão e que possam 

conseguir fazer essa melhoria para esse Distrito. Concluiu agradecendo. Prosseguindo, o 

Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE que 

fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente a Vereadora Sandra saudou o Presidente da Casa 

Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores. Fez uma saudação 

ao Secretário da Agricultura Telmo Pruciano, bem como a todos que honram com sua 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

presença hoje à noite e também àqueles que acompanham essa Sessão pelas redes sociais. 

Em seguida, a Vereadora Sandra disse que na semana que passou esteve na Prefeitura 

recepcionando mais uma máquina adquirida pelo município e parabenizou a administração 

pela aquisição desta retroescavadeira. Inclusive na sessão passada falou do empenho do 

nosso Prefeito na aprovação/homologação do projeto. Também destacou o trabalho da 

equipe da Secretaria da Agricultura que tiveram pouco tempo para elaborar o projeto. Falou 

que sabe que todos os pedidos que solicitam precisam de um projeto bem elaborado, com 

bons argumentos e provar a necessidade para que se consiga alguma coisa. E as vezes a 

administração não consegue justamente porque faltam detalhes no projeto. Por isso, 

precisam elogiar um trabalho bem feito, quando se consegue isso. As mais de 600 cestas 

básicas que conseguiram são muito importantes para o município, principalmente para essas 

pessoas que sofreram com toda essa seca. Em seguida, a Vereadora Sandra disse que essa 

semana teve algumas chuvas fortes, e há algumas queixas em relação as estradas. Neste 

sentido, a Vereadora disse que conversou com o Prefeito Gelson e também com o Vice-

Prefeito Moacir e todos sabem que desde que essa administração assumiu esse trabalho vem 

sendo feito com muito afinco, com muita dedicação em todo o município. As vezes uma 

estrada é arrumada num dia e vem um chuvão no outro, não dá tempo de sentar muito bem 

o saibro. O nosso município tem muitos quilômetros de estrada, nem sempre se consegue 

fazer tudo, deixar tudo impecável em tão pouco tempo. A Vereadora destacou esse trabalho, 

e sabe que tem muita coisa ainda a ser feita, mas sempre acompanham e inclusive recebem 

relatos do que está sendo feito. Outro assunto que a Vereadora Sandra abordou foi sobre 

mosquito da dengue.  Disse que se o mosquito picar não é o problema. O problema é se ele 

está contaminado. Se ele já picou uma pessoa com dengue e daí ele vai repassando. E esse 

aumento dos mosquitos acontece quando ele tem um ambiente propício para se reproduzir, 

que no caso é a água parada. Diante disso, a Vereadora Sandra falou novamente da 

necessidade de todos observar as suas casas, olhar os ralos, aquele saquinho plástico, aquela 

tampinha de garrafa. A Vereadora disse que as vezes a gente cuida e cuida e ainda aparece 

um lugarzinho que tem uma coisa que não observamos. Pediu para todos observarem, para 

todos ajudar, porque a dengue é bem difícil, diz isso, porque já acompanhou pessoas que 

tiveram dengue e é bem doloroso e a pessoa sofre bastante, além disso é uma doença que 

mata. A Vereadora falou em seguida, que tem projetos baixados que pedem autorização para 

contratação de agentes de endemias e também para contratação de agentes de saúde, 

dizendo que é favorável, pois ela acha muito importante e não podem deixar o trabalho parar 

e para isso há necessidade que tenha profissionais para atuando. Sobre a contratação de um 

médico, disse que não é fácil, não é uma coisa nova, sabemos que sempre tivemos dificuldade 

para ter médicos. E é óbvio que com 40 horas é mais complicado, geralmente os médicos não 

querem se dedicar 40 horas. Se é preciso mudar, ou seja, reduzir a carga horaria para 

conseguir médicos ela também é favorável ao projeto. Em seguida, a Vereadora manifestou 
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seus sentimentos a família do senhor Sérgio Feltes pelo seu falecimento, que Deus de bastante 

força a eles, porque não é fácil quando a gente perde os nossos entes queridos. Por fim, a 

Vereadora falou ao pessoal do Distrito de Vila Rica que estão presentes nesta Sessão, dizendo 

que nada mais justo que essa recomendação, porque esporte é muito importante. E que é tão 

bonito ver uma comunidade batalhando por alguma coisa para o bem comum de todos. Falou 

que sabem que isso é algo que a tempos estão aguardando, por isso é uma recomendação 

muito válida e com certeza será bem acatada pela administração. Falou que é favorável a 

recomendação e desejou boa sorte para a comunidade de Vila Rica e que depois vão inaugurar 

esse piso bonito que vai ficar, se Deus quiser. Concluiu agradecendo. Ato contínuo, o 

Presidente solicitou para o 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 o Vereador Gilmar Castanho saudou o Vice-Presidente da Casa 

Vereador Alcino que ora lhe substitui nos trabalhos e em seu nome saudou os demais 

Vereadores. Fez uma saudação ao Servidores da Casa, bem como as pessoas que estão 

assistindo e ouvindo através do facebook. Comentou que há alguns dias tivemos problema 

com a mesa de som, mas já foi resolvido e disse que está aqui para fazer o melhor. Também 

saudou o Secretário da Agricultura Telmo Pruciano e as pessoas que estão visitando de Vila 

Rica. Entre eles está o André e o Evandro, que foram seus colegas de aula, e em nome deles 

saudou todas as pessoas de Vila Rica. Em seguida, o Vereador Castanho deixou registrado que 

esteve na semana passada em Porto Alegre, juntamente com o Vereador Adriano Kunrath, 

que assumiu essa Casa por trinta dias, no qual visitaram o Gabinete do Vice-Governador 

Ranolfo Vieira e falaram com o seu Assessor Juarez, aonde levaram algumas reinvindicações 

de Chapada, reivindicações estas que estão lutando, para que o município cada vez mais 

melhore a segurança pública, no sentido de que eles possam mandar mais efetivos para o 

município. Falou que pelo que eles passaram aos Vereadores também vão enviar uma viatura 

nova que vai dar para trabalhar muito bem no município. Disse que também visitaram o 

Secretário de Trabalho do Estado Ronaldo Nogueira e levaram algumas reinvindicações para 

ele. Visitou também a Secretária da Agricultura Silvana Covatti, na qual a admira pelo trabalho 

que ela está fazendo no nosso estado. Um trabalho com resultado, inclusive no nosso 

município, através dos poços artesianos, no socorro da seca no município, perdão por 

exemplo do programa troca-troca do milho. Enfim, a Silvana está fazendo um excelente 

trabalho no Estado na Secretaria da Agricultura. O Vereador Castanho deixou um pedido para 

eles a respeito de aquisição de alguns maquinários para a Associação, principalmente à 

Associação de Boi Preto, que tem essa reinvindicação. Acredita que através dela podem 

conseguir para mais algumas associações. Disse que estão trabalhando para que o município 

se desenvolva e o nosso povo possa usufruir de uma boa administração. Em seguida, o 

Vereador Castanho deixou registrado nesta Casa e para as pessoas de Vila Rica, que assinou a 
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recomendação, e também é de acordo que o Executivo execute essa obra para eles, porque 

eles merecem. E um pavilhão tem que ter boas condições, quando tiver que fazer uma festa 

ou fazer algum evento, para que as pessoas se sintam bem à vontade. Pelo que o Vereador 

Castanho viu o Prefeito já sinalizou favorável. Disse então, que já podem comemorar que o 

Prefeito com certeza vai fazer essa obra lá no pavilhão. Parabenizou a iniciativa do Vereador 

Alcino que correu atrás, visitou os moradores de lá, e convidou para vir na Câmara. Em 

seguida, o Vereador Castanho disse que esteve conversando com o pessoal responsável pelo 

Parque de Máquinas, o Vice-Prefeito Moacir e disse que não costuma falar aqui na tribuna a 

respeito de pedidos individuais, sempre leva até o Secretário para que então eles façam o 

serviço necessário. Neste sentido, disse que fez alguns pedidos a eles, para realizarem serviços 

em São João, São Roque e também em Vila Rica. Mas como o Vereador Castanho tinha 

conversado com seu Alécio Siebeneichler sobre a estrada dele, inclusive o Moacir já falou com 

eles e vão fazer o serviço, mas o Vereador quer deixar registrado um pedido aqui verbal, para 

que o Executivo faça essa estrada, que pelo que ele falou ao Vereador tem problema lá em 

Vila Rica, inclusive até o Vereador Maico já falou sobre essa estrada. O Vereador disse que não 

costuma falar aqui em nomes, pois leva direto para o Executivo, mas como se comprometeu 

com aquele morador, está deixando registrado esse pedido. O Vereador Castanho disse que 

esteve junto com alguns Vereadores recebendo uma máquina para a administração, para que 

o Parque de Máquinas, possa fazer os trabalhos necessários para os agricultores. Essa é a 

quarta máquina já adquirida em um ano e pouquinho de mandato. Isso é sinal que essa 

administração está gerindo bem, cuidando bem das finanças e conseguindo comprar 

máquinas novas, para que resolva esses problemas de estrada, até porque todos sabem como 

pegaram as estradas com muitas dificuldades. Enfim precisam de máquinas para que possam 

recuperar as estradas do município, que pegaram em péssimas condições. Falou que em um 

ano e meio de mandato já foi feito muito, e vai ser feito muito mais, e o Vereador Castanho 

acredita que durante os quatro anos todas as estradas serão recuperadas. Concluiu 

agradecendo. Reassumindo a Presidência, de imediato o Presidente concedeu a palavra ao 

VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH, que fez o seguinte pronunciamento: Iniciou seu 

pronunciamento saudando o Presidente Gilmar, em seu nome saudou os demais Vereadores 

e Vereadoras desta Casa, Assessor Jurídico Marlon, Servidoras da Casa, aos internautas que 

assistem pelas redes sociais sendo um prazer a audiência de todos. Saudou as pessoas da Vila 

Rica que aqui se encontram grandes amigos pessoas que vão em busca de seus anseios e 

grandes projetos e para não citar o nome de todos o Vereador Alcino saudou o casal Nelson e 

Ivone Pinto Presidente lá da comunidade e em nome deles saudou os demais presentes 

agradecendo aos mesmos pela presença o que é uma alegria e honra para os vereadores. 

Também saudou o Secretário da Agricultura Senhor Telmo Prussiano e sua filha Dianara 

presentes também nesta Sessão. O Vereador Alcino disse que no dia de ontem esteve 

visitando no Distrito de Vila Rica o Senhor Anselmo Gutheil e a Dona Maria Geneci, e hoje quer 
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mandar um grande abraço a eles, os quais estão nos assistindo pelo facebook, disse que seu 

Anselmo esteve adoentado nos últimos tempos e graças a Deus voltou a ter saúde grande 

parte pela ajuda de Deus e pela família que o mesmo tem que deu toda a cobertura e cuidaram 

muito bem do seu pai. Dando prosseguimento a sua fala o Vereador Alcino falou sobre a 

Recomendação nº 007/2022 que o Poder Executivo analise e proceda a substituição do piso 

do pavilhão da comunidade de Vila Rica, do Município de Chapada, podendo também ser 

chamada de Associação Comunitária de Vila Rica. Disse que isso é uma conquista e esta Casa 

sempre vota e trabalha pelo bem e a favor da comunidade, também já conversado com o 

Prefeito Gelson que já de comum acordo, disse que apresentou essa Recomendação esta 

matéria e com certeza será feito aquele piso beneficiar aquele povo que trabalha e luta e que 

certamente farão um bom uso, sendo que terão que fazer um baile de inauguração em outra 

hora, por isso deixa um grande abraço a todos da comunidade, sendo mais uma obra da 

municipalidade, que será feita na melhoria na qualidade de vida e no esporte para as pessoas. 

Após disse que estão fazendo bastante estradas, tem bastante trabalho o pessoal está 

trabalhando muito, porem disse que o município é grande neste sentido falou sobre a estrada 

da Linha Beija Flor disse que esteve no dia de ontem lá e realmente está ruim, mas ressaltou 

que a mesma será arrumada só ter um pouquinho de paciência que serão todas arrumadas. 

Também falou sobre a estrada de Paulo Gutheil e também do Alécio Antônio e dona Luceni 

Siebeneichler e vizinhança disse que essa estrada sai próximo a residência do Senhor Roberto 

Freitag acessa a estrada que também devem ser contemplados; Também pediu que seja 

recuperada a estrada do senhor Romeu Pinto disse que tem uns bueiros que devem ser 

limpados e caprichados, mas salientou mais uma vez que serão feitos e todos serão 

contemplados com essas melhorias. Vereador Alcino falou ainda, que encaminhou um pedido 

de Emenda Parlamentar no valor de duzentos e cinquenta mil com o Deputado Covatti Filho, 

para o calçamento da estrada da Linha Diogo rumo a Sede do Distrito de São Miguel. Disse 

que tem mais dois pedidos de emendas que encaminhou ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento cada uma no valor de quatrocentos mil reais, sendo oitocentos mil 

reais sendo que o Vereador Alcino dará um melhor detalhamento nos próximos tempos, onde 

irá falar mais sobre isso. Ressaltou que está trabalhando para o bem da comunidade. Em 

seguida falou sobre os vários projetos que podem ser aprovados os quais foram lidos nesta 

Sessão, disse que sabe que a outra Comissão já deu Parecer, no entanto o Vereador Alcino 

questionou ao Presidente, dizendo  que não  se pode dar Parecer de forma recorrente , a 

projetos  que ainda não foram lidos  e que não estão baixados na Comissão de pareceres, 

portanto até pediu que o nosso Assessor Jurídico consulte o Dr. Moacir para que nos dê um 

parecer se de forma recorrente pode ser usado esse processo, pediu que todos entendam que 

não foi lido ainda e que não baixou na Comissão, e como vão dar Parecer de uma coisa que 

ainda não se tem, disse o Vereador Alcino que diz que não dá para dar o Parecer antes, disse 

que esse é o seu entendimento, mas pede que essa consulta seja feita quando isso é 
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recorrente, porque se não disse que pode ser rasgado o Regimento Interno desta Casa, disse 

ainda que o Plenário é Soberano, mas não de forma recorrente. Falou que essa é sua dúvida, 

por isso pede a consulta, até porque tem o Projeto Legislativo do colega Adriano, que por 

trinta dias ocupou uma cadeira nesta Casa e a ele o Vereador Alcino desejou parabéns pelo 

Projeto 007/2022 que dá nome a uma Rua de Ronald Henrique Riss, por isso o Vereador pediu 

ao Presidente que depois suspenda a Sessão, para que a Comissão possa dar parecer a este 

Projeto Legislativo e na mesma linha e ótica os Projetos 029 que Autoriza o Município de 

Chapada a contratar temporariamente 01(um) Médico Clínico Geral, por excepcional interesse 

público, e dá outras providências que é muito importante e que dá para ser votado, mas 

precisa se suspender a Sessão por alguns minutos, porque eles estão aí para trabalhar e não 

interessa se vai até mais tarde disse o Vereador Alcino que espera votar estes projetos porque 

são todos importantes assim como o Projeto de Lei nº 030/2022 “Autoriza o Município de 

Chapada a contratar temporariamente, por excepcional interesse público, 02 (DOIS) Agentes 

Comunitários de Saúde e dá outras providências." E o Projeto de Lei nº 031/2022 “Autoriza a 

contratação temporária de 02 (dois) Agentes de Combate a Endemias por excepcional 

interesse público." Também o Projeto de Lei Legislativo nº 006/2022 que “Dispõe sobre a 

punição pelo abandono de animais em via Pública no Município de Chapada e dá outras 

providências.” Que regula sobre este assunto de abandono de animais e esta Casa também 

tem que se preocupar de fato com essa matéria, por isso pediu que o Senhor Presidente nos 

conceda no momento oportuno alguns minutos, para que a Comissão possa dar Parecer sobre 

esses projetos. Encerrou seu pronunciamento agradecendo e deixando um grande abraço a 

todos, e até uma outra oportunidade se isso também for projeto de Deus. Após, o Presidente 

concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER que fez o seguinte 

pronunciamento: Inicialmente a Vereadora saudou o Presidente desta Casa Vereador Gilmar 

Castanho, colegas Vereadores, Assessor Jurídico Dr. Marlon, Servidoras da Casa, pessoas 

presentes da comunidade de Vila Rica e aos internautas. De imediato a Vereadora agradeceu 

ao secretário Telmo e a Daniela por ter atendido o pedido e terem colocado lixeiras onde a 

Vereadora havia pedido. Após falou sobre a dengue, disse que é no seu Bairro Nossa Senhora 

Aparecida, que está com várias pessoas com dengue e as pessoas de mais idade estão até no 

oxigênio. A Vereadora Salete disse que está muito preocupada com essa questão, porque 

tanto já foi falado aqui, não gosta de repetir mas é uma coisa grave que todos devem cuidar, 

porque qualquer um pode sofrer com isso e como ela está com vários vizinhos hospitalizados 

disse que não é brincadeira isso é sério por isso a Vereadora pede encarecidamente que as 

pessoas cuidem nos seus terrenos. Também parabenizou a Administração que em 15 meses 

conseguiram comprar quatro máquinas parabéns pra eles e para nós Vereadores que assim é 

feito o trabalho necessário. Prosseguindo pediu que esta Casa encaminhe um ofício de pesar 

aos familiares de Sérgio Feltes , o qual a Vereadora tinha uma amizade muito grande, desde 

que o Tabelionato ficava na casa da Vereadora, manifestando os sentimentos a família bem 
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como para o Tabelionato de notas pelo falecimento do colega. Em seguida a Vereadora 

parabenizou o Município de Barra Funda pela passagem dos 30 anos de Emancipação ocasião 

em que estive representando o Prefeito Gelson no primeiro Barra Gospel da Canção. Disse 

que estava muito bonito e Barra Funda sempre muito bem no cenário cultural juntamente 

com o Professor Juliano. Este evento que fez parte da programação da semana alusiva aos 30 

anos de emancipação político-administrativa do município, sendo que nesta ocasião me 

acompanharam o Secretário do Partido Progressista José Amado e sua Esposa Erica. Ressaltou 

que também participou da Sessão Solene do Município de Nova Boa Vista pela passagem dos 

30 anos de Emancipação ocasião que foram homenageadas algumas pessoas daquele 

Município seu Arnildo Knob, as Irmãs do Notre Dame, o jogador Marcelo Hermes, Presidente 

do Legislativo Vereador Senhor Eder Knob, pessoal do futebol que ficou campeão. Também 

agradeceu o almoço do Esporte Clube Mirin. Neste sentido solicitou que esta Casa encaminhe 

ofício parabenizando os Municípios de Novo Barreiro, Nova Boa Vista e Barra Funda pela 

passagem dos 30 anos de município. Disse ainda que na tarde de hoje esteve com o Prefeito 

e também conversaram sobre o pavilhão do Distrito de Vila Rica, sendo que a comunidade 

poderá contar com o apoio da Vereadora também, e aqui disse que vê a participação de 

colegas do Coral de Vila Rica, sendo que a Vereadora faz votos que essa comunidade continue 

sempre unida. Estas eram as colocações da Vereadora Salete desejando a todos uma boa 

semana. Obrigada. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI 

INES RITTERBUSCH que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente a Vereadora Marlei 

saudou o Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho, o Assessor Jurídico Marlon, os 

colegas Vereadores, as Servidoras da Casa, as pessoas que acompanham através do facebook. 

Em nome do Pintex de Vila Rica fez uma saudação a todo povo da Vila Rica e ao Regis também, 

muita gratidão por vê-los aqui. A Vereadora Marlei disse ser favorável a todos os projetos 

desta noite. Assim como os colegas já comentaram sobre a dengue, inclusive disse que hoje 

sua mãe está no hospital, fez exame de dengue e Covid, mas deu negativo, daqui a pouco pega 

ela e vai para Casa. Disse que quase não conseguiu vir na sessão hoje, mas precisa ser firme e 

forte. Muitas vezes enfrentar os desafios, estar com os olhos chorando, mas tem que 

representar a comunidade chapadense. Disse que se preocupa muito com o problema da 

dengue, pois tem muitos casos positivos em Chapada. E a dengue é muito pior que o Covid. A 

dengue vem mostrando que ela está deixando pessoas com muitos problemas de saúde. 

Como já disse na sessão passada, ela acha que cada cidadão tem o dever de cuidar da sua 

residência. A Vereadora Marlei falou que é favorável ao projeto que visa contratar agentes de 

endemias, pois estava falando com a Odete a pouco, onde a 15ª Coordenadoria de Saúde de 

Palmeira das Missões pediu para que fosse contratado mais profissionais devido ao estado 

que se encontra o município de Chapada. Também é favorável ao projeto dos agentes 

comunitários de saúde, pois sabe da importância que esses colegas fazem e auxiliam muito no 

trabalho da dengue do município. Sempre quando são convocados estão juntos com a equipe 
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de endemias fazendo a sua parte. Mas falou novamente que enquanto o cidadão não se 

conscientizar em cuidar o seu pátio, não adianta ir hoje lá virar um pote de água e amanhã o 

pote estar cheio de novo. Por isso é importante que as pessoas se conscientizem e cada um 

deve cuidar do seu próprio pátio. Sobre a contratação de médicos a Vereadora Marlei disse 

que também é bem importante, ainda mais com essas pandemias que tem, agora dengue, 

estão com dificuldades de ter médicos 40 horas, também é favorável a esse projeto, pois 

trabalha na saúde e sabe da importância que seja contratado. Esperam que tenham inscritos 

desta vez. Disse que esteve na sexta-feira, juntamente com seus colegas, recebendo mais uma 

máquina para o município de Chapada, então são quatro máquinas. Disse que hoje também 

estiveram em São João e estão indo para Santo Antônio, como ela falou na semana passada 

que estava no roteiro e Vila Rica também está no roteiro do Parque de Máquinas. Em seguida, 

solicitou que a Casa mande um oficio de pesar a família de Sérgio Feltes. Comentou que hoje 

de manhã recebeu vários cumprimentos de pesar, achando que era irmão da Vereadora que 

tinha falecido, mas os dois tem o mesmo nome. Falou que foi uma perca muito grande e que 

via o Sergio Feltes praticamente todos os dias. A Vereadora Marlei disse que esteve 

conversando com o Prefeito a pouco, está sempre tentando se manter informada, e segundo 

o Prefeito ele vai realizar o sonho do pessoal de Vila Rica, vai ajudar essa comunidade, que ela 

acha muito importante, sabe da dificuldade que é para construir uma quadra de futebol. Disse 

que eles de São Francisco tiveram que fazer tudo do próprio bolso, arrecadando coletas da 

comunidade e pelo que ela sabe a comunidade de Vila Rica está com os documentos na 

Prefeitura, então é bem importante que isso seja feito. Parabenizou o colega Alcino por ter 

essa iniciativa, e ela acha que eles tiveram muita sorte em procurar as pessoas certas, para 

que realizassem esse sonho de Vila Rica. E ela como esportista fica feliz com isso, e busca as 

coisas boas para somar junto da comunidade. Também falou sobre o quebra-molas que 

muitas pessoas a questionam, o quebra-molas em frente ao Martins, ela tem recebido 

bastante reclamações, conversando com o Gelson vão tentar ver o que conseguem fazer. Esse 

é um dos quebra-molas que mais pega em baixo dos carros. Concluiu agradecendo. Ato 

continuo, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ADRIANO LUIZ BORTOLINI 

KUNRATH que disse: Inicialmente o Vereador Adriano saudou o Presidente da Casa Gilmar 

Castanho e em seu nome saudou os colegas Vereadores. Fez uma saudação a seu amigo Regis 

e Renato e a todos da comunidade de Vila Rica presentes nesta Sessão, bem como as pessoas 

que estão assistindo pelo facebook. O Vereador Adriano, disse que hoje se despede dessa 

pequena passagem como Vereador do município de Chapada, motivo de muito orgulho não 

só para ele, mas também para sua família. Agradeceu mais uma vez por todo apoio recebido 

pela sua família, do seu partido, da coligação e em especial ao Vereador Kelvin, por ceder esse 

espaço para que ele pudesse assumir. O Vereador frisou um assunto que é muito importante, 

os Prefeitos, os Vices-Prefeitos assumindo secretarias do município e indo até as pessoas 

vendo das dificuldades e o que elas necessitam. Neste sentido, citou alguns nomes de pessoas 
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importantes que lembrou nessa passagem como Vereador e que tiveram marcos em nosso 

município, e que muitas vezes se espelhou para buscar seus passos na política, pessoas que 

quando estiveram em um cargo público fizeram muito por Chapada, não sendo somente 

Prefeito ou Vice-Prefeito, mas em diversas vezes assumindo junto secretarias do município. 

Lembrou do ex-prefeito Agenor Finck, que além de Prefeito também foi Secretário da 

Administração. O ex-prefeito Ilson Koch, que na época além de vice-prefeito era Secretário de 

Obras, e foi um grande exemplo de dedicação e trabalho. O ex-vice Prefeito João Carlos Werle 

(Schweda) também coordenou o setor de habitação. Recentemente a vice-prefeita Loiva 

Gauer, dedicou seu tempo não só como vice-prefeita, mas também como Secretária Municipal 

da Saúde. O Prefeito Carlos Catto, que cinco mandatos foi Prefeito e Secretário da Educação. 

E o vice-prefeito Renatinho, que foi seu candidato a Prefeito, uma pessoa que sempre se 

espelhou pela sua humildade, pelo seu caráter, que sempre acolheu o Vereador. Sem dúvida, 

sabe o quanto ele se dedicou como vice-prefeito e também nas várias oportunidades que 

assumiu como Prefeito no município. São pessoas importantes, assim como muitas outras que 

passaram pela Prefeitura, que ele cita nominalmente, porque para ele são pessoas que teve 

sempre como exemplo dentro da política, as quais se espelhou para iniciar sua trajetória, tem 

certeza que vai continuar. Destacou que a semana que passou esteve em Porto Alegre, correu 

atrás de recursos e emendas, para poder trazer para o nosso município. Disse que teve uma 

reunião com o Deputado Federal do PTB Aluísio Classmann, onde solicitou uma emenda no 

valor de cem mil reais destinada para a área da saúde. Teve também uma reunião com o 

Secretário do Turismo do Rio Grande do Sul Ronaldo Santini, aonde pediu uma emenda no 

valor de cem mil reais para destinar para educação. Também teve uma reunião com o Ronaldo 

Nogueira de Oliveira, Secretário do Trabalho Emprego e Renda do Estado do Rio Grande do 

Sul, uma solicitação de emenda no valor de trezentos mil reais, para que possa ser construída 

uma rua coberta no município de Chapada. E junto com o Presidente da Casa Gilmar Castanho 

estiveram visitando o gabinete do senhor Delegado Ranolfo Vieira Junior, Vice-Governador do 

Estado do Rio Grande do Sul, foram pedir ampliação do efetivo da polícia civil, ampliação do 

efetivo da Brigada Militar, viaturas novas para a Brigada Militar e para a polícia civil. 

Encerrando sua passagem aqui na Câmara de Vereadores, disse que vai deixar alguns pedidos 

para a administração municipal e que ficará muito grato caso for atendido. Um pedido é que 

fosse feito a estrada da Linha Borges Medeiros, dando uma atenção especial ao “Grupo Canto 

do Mato”, a onde o pessoal se reúne no final de semana para jogar futebol, uma área 14de 

laser, para ter uma confraternização entre amigos. Também pediu que os colegas Vereadores 

colocassem em votação o projeto de lei legislativo 07 de sua autoria, pelo motivo de hoje ser 

sua última sessão, projeto que denomina o nome de uma rua no município de Chapada. Após 

desejou sucesso aos colegas Vereadores e agradeceu a eles por terem o ajudado de uma 

forma ou outra no período em que esteve nesta Casa. Também agradeceu novamente ao 

Kelvin Schuh pela oportunidade cedida. Agradeceu a querida comunidade de Chapada em 
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geral pelo apoio, até uma próxima oportunidade. Concluiu agradecendo. Para encerrar essa 

fase, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR MAICO ROBERTO HERMES que disse: 

Inicialmente o Vereador saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, demais colegas 

Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, as Servidoras da Casa, saudou o Valídio e seus 

acompanhantes, o Renato e sua filha, também saudou a querida comunidade de Vila Rica que 

se faz presente hoje à noite. Disse que tem um carinho especial pela comunidade de Vila Rica, 

nas três eleições que foi, disse que foi o Vereador mais votado, a urna que mais deu votos ao 

Vereador foi a urna de Vila Rica, e está trabalhando forte por Vila Rica, todo e qualquer recurso 

que vier em prol da comunidade de Vila Rica com certeza terá seu voto. Assim como fica muito 

feliz de poder entregar mais uma emenda, mais um recurso para a comunidade de Vila Rica, 

a onde vai ser feito um trecho de calçamento, dessa vez ligando daqui para lá, cento e 

cinquenta mil do Deputado Pompeo de Mattos, e com comprometimento do Prefeito 

Municipal de ampliar e chegar até a ponte da Taquara, o Vereador crê que dá um quilometro 

e pouco, já diminuindo o trajeto que falta para calçamento. Disse que sabe que esse também 

é um sonho e grande da comunidade de Vila Rica, e está trabalhando para que esse sonho se 

torne realidade. Após  falou sobre o pedido de informação que fez no dia 8 de março, e pediu 

ao Assessor Jurídico da Casa: qual é o tempo que o Poder Público tem para dar resposta do 

Pedido de informação? Em resposta o Assessor Dr. Marlon cumprimentou todos, e disse que 

regimentalmente o prazo é de duas sessões, de quinze dias, mas pode pedir no próprio pedido 

de explicações que seja fornecido em um tempo menor. No entanto o Vereador Maico disse 

que já faz vinte e um dia e a resposta do seu pedido de informação ainda não chegou, hoje 

refizeram o pedido de informação. Neste sentido o Vereador gostaria que na forma legal, na 

forma que diz a lei, mandasse um oficio ao Poder Público para cumprir a lei dos quinze dias, o 

Vereador tem dever para cumprir, então o Poder Público também tem deveres para serem 

cumpridos. Prosseguindo o Vereador falou sobre o Veto, para explicar um pouco para o 

pessoal o que levou a esse veto, no dia 11 de março entrou o projeto aqui para aumentar a 

carga horaria do licenciador do município, e esse projeto entrou de última hora e foi aprovado 

e veio errado esse projeto. Semana passada disse que receberam um Veto vetando o projeto 

025, o veto do projeto 025, um veto que ele acha confuso, mas como tem parecer que os 

ampara, o Dr. Moacir Assessor Jurídico que a Câmara contrata em Porto Alegre, para que esse 

projeto vá a votação, os seus pareceres dos seus projetos, de todos os projetos que fizeram 

nesses um ano e cinco meses que estão aqui, ao contrário do que era na administração 

passada, que tinha projetos que ficava noventas dias baixados, Vereador Maçã não colocava 

em votação, Vereador Alcino teimava e não colocava em votação, normalmente na mesma 

sessão ou em outra sessão eles colocam em votação. Se depender do Vereador Maico, os 

projetos já deram parecer e podem ir para votação. Em seguida o Vereador Maico fez alguns  

pedidos, disse que na semana passada teve visita aqui do pessoal do Grêmio Santanense, e 

sabem que eles também querem melhorias, e eles estão precisando de três cargas de brita, 
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para dar acesso ao calçamento até o pavilhão deles, então que seja fornecido pelo Poder 

Público essas cargas de brita, porque eles estão retomando as atividades no Grêmio 

Santanense, para facilitar em dias de chuva e dias de umidades. Também no dia de ontem 

falou com o Lucas Servi da ENGECOM, o Lucas é o responsável da construtora que fez o 

calçamento da Vila Rica para lá e em Santana. O Vereador pediu explicações dele a respeito 

da garantia da obra, e o mesmo falou que o Prefeito já tinha entrado em contato com ele, que 

ele só está terminando uma obra em Novo Barreiro, e ele vai tomar providencias a respeito 

da garantia das obras que ele fez aqui no município. O Vereador disse que vai esperar mais 

alguns dias, no momento que ele der um ok, estarão cobrando ele para melhorar alguns 

trajetos que deu problema, onde estão soltando pedras, que deu avarias no calçamento. Após 

disse que recebeu uma mensagem dos filhos do Alécio Sebeneichler, do Anderson e Emerson, 

para fortalecer o pedido dos Vereadores, do que foi falado aqui, para fazer a estrada deles 

que está a um ano só na promessa, e estão muito esperançosos que isso seja feito o mais 

rápido possível. Após disse que escutando o Vereador Leonardo falar sobre Turno Integral, 

falou que o Vereador Leonardo não estava na Administração passada e ele não passou 1% do 

que foi o processo para implementar no município o Turno Integral. Disse que o  Turno Integral 

que deu prêmios estaduais, prêmios de Gestor Público 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, visitas 

e visitas de outros municípios que vieram aqui no município copiar, colar o projeto do Turno 

Integral, o projeto que implantaram no município. Foi reaberto escolas no interior, escolas 

que estavam fechadas no Distrito de Santana, ampliação de Creche, piscina térmica, enfim, 

disse que o mínimo que cada gestor deve fazer é investir o máximo em educação. A educação 

nos leva a qualquer lugar, estão aqui porque tiveram alguém que deu educação, a professora 

Sandra está aí e é o mínimo que cada gestor deve se preocupar é na educação, e tem que se 

preocupar aqui no município, são gestores públicos aqui, e cada governante deve pensar cada 

vez mais forte na educação do nosso município, na educação dos nossos sucessores aqui na 

Câmara de Vereadores, na Prefeitura, nos outros órgãos públicos, para vida de cada um, para 

vida de cada cidadão chapadense. Para finalizar o Vereador disse que está se licenciando desta 

Casa por um período de quinze dias, para dar oportunidades a mais suplentes do PDT. Disse 

que sabe que sozinho não é nada durante a campanha, então está se licenciando por quinze 

dias, onde o Anderson Rambo irá assumir, ai então o Vereador volta uma semana e se licencia 

de novo para o Miguel dos Santos também assumir quinze dias. 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. O Presidente 

atendendo solicitação do Vereador Alcino Rui Kohlrausch, suspendeu a Sessão por 10 (dez) 

minutos, para que as Comissões se reunissem e manifestassem parecer, nãos projetos que 

ainda não foram analisados pelas mesmas. Disse ainda, que regimentalmente às Comissões 

devem se reunir 2 (duas) horas antes do início das Sessões. Falou também que no dia que tiver 
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projeto relevante e que existe uma urgência/urgentíssima irá suspender a Sessão, mas 

regimentalmente às Comissões devem se reunir 2 (duas) horas antes do início das Sessões. 

Reiniciados os 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 027/2022 que “Abre créditos especiais no orçamento do município, indica recursos e 

dá outras providências”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar 

Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mary de Almeida Mattjie, manifestou-se favorável 

ao Projeto de Lei nº 027/2022; 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 Rui Kohlrausch, votou de acordo com o parecer 

jurídico do Projeto de Lei nº 027/2022; REVISORA: Vereadora Salete Damer que votou de 

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

voto do Relator e com o Parecer Jurídico. Após, o Presidente declarou aberta a fase de 

discussão do Projeto de Lei nº 027/2022 não havendo nenhum Vereador inscrito, de imediato 

o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 027/2022, 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 do parecer da Comissão sobre o VETO Nº 

01 AO PROJETO DE LEI Nº 025/2022 que “Veto ao artigo 4º do Projeto de Lei nº 025/2022, 

que dispõe sobre a alteração da carga horária e do padrão de vencimento do cargo de 

licenciador ambiental”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar 

Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mary de Almeida Mattjie, manifestou-se favorável 

ao Veto nº 001 ao Projeto de Lei nº 025/2022; REVISOR: Vereador Maico Roberto Hermes, 

manifestou-se favorável ao voto da Relatora; PRESIDENTE: Vereador Leonardo André Krindges, 

manifestou-se favorável ao voto da Relatora. Após, o Presidente declarou aberta a fase de 

discussão do Veto nº 001 ao Projeto de Lei nº 025/2022 tendo inscrito o Vereador Maico 

Hermes ao que disse, que conforme lido pela Primeira-Secretária desta Casa, esse Veto está 

ventando o Art. 4º do Projeto de Lei nº 25, que é o artigo da vigência da Lei. Inclusive consta 

em negrito no projeto que o Veto é parcial. O Vereador Maico disse, que se não tivesse o 

parecer jurídico do Dr. Moacir Sasso de Christo, esse  projeto não iria para votação. Esse 

projeto está bem complicado, bem embaraçado, pois consta uma coisa no projeto e na 

justificativa é outra, tanto da Casa, quanto no parecer jurídico do Dr. Moacir Sasso de Christo 

fala outra coisa. Disse ainda que seu voto será favorável a respeito aos pareceres das pessoas 

que os amparam aqui nessa Casa e não pelo que consta no projeto. Em seguida, o Presidente 

perguntou ao Vereador Maico se ele é contra ao Parecer Jurídico do Dr. Moacir Sasso de 

Christo? O Vereador Maico Hermes não respondeu no microfone, portanto a resposta ficou 

inaudível. O Presidente falou que para ficar esclarecido que os parecer jurídico do Dr. Marlon 

e Dr. Moacir são o mesmo. Logo após, o Presidente colocou em votação o Veto, sendo que os 
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Vereadores devem dizer “sim” se acolhem as razões de veto, e dizer “não”, se rejeitam as 

razões do Veto do Senhor Prefeito. Os Vereadores Dariano Agostino Guth, Alcino Rui 

Kohlrausch, Maico Roberto Hermes, Adriano Luiz Kunrath, Leonardo André Krindges, Sandra 

Mary Mattjie, Salete Maria Damer e Marlei Ines Ritterbusch disseram “sim”, acolhendo as 

razões de veto do Senhor Prefeito Municipal. Em seguida, o Presidente declarou que foi 

acolhido o Veto 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 028/2022 que “Altera o art. 

1º da Lei Municipal nº 4.176 de 21 de março de 2022, para alterar a carga horária semanal de 

trabalho do cargo de provimento efetivo de Licenciador Ambiental e dá outras providências”. 

Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, sendo: RELATORA: 

Vereadora Sandra Mary de Almeida Mattjie, manifestou-se favorável ao Projeto de Lei nº 

028/2022; 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 Rui Kohlrausch, votou de acordo com o parecer jurídico do Projeto 

de Lei nº 028/2022; REVISORA: Vereadora Salete Damer que votou de acordo com o voto do 

Relator; PRESIDENTE: Vereador Dariano Guth votou de acordo com o voto do Relator e com o 

Parecer Jurídico. Após, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 

028/2022 não havendo nenhum Vereador inscrito, de imediato o Presidente colocou em 

votação o Projeto de Lei nº 028/2022, 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 029/2022 

que “Autoriza o Município de Chapada a contratar temporariamente 01 (um) Médico Clínico 

Geral, por excepcional interesse público e dá outras providências”. Parecer da Comissão de 

Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mary 

de Almeida Mattjie, manifestou-se favorável ao Projeto de Lei nº 029/2022; 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 

Rui Kohlrausch, votou de acordo com o parecer jurídico do Projeto de Lei nº 029/2022; 

REVISORA: Vereadora Salete Damer que votou de acordo com o voto do Relator; PRESIDENTE: 

Vereador Dariano Guth votou de acordo com o voto do Relator e com o Parecer Jurídico. Após, 

o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 029/2022 não havendo 

nenhum Vereador inscrito, de imediato o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 

029/2022, tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. Prosseguindo, 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 030/2022 que “Autoriza o 
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Município de Chapada a contratar temporariamente, por excepcional interesse público 02 

(dois) ”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, sendo: 

RELATORA: Vereadora Sandra Mary de Almeida Mattjie, manifestou-se favorável ao Projeto de 

Lei nº 030/2022; 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 Rui Kohlrausch, votou de acordo com o parecer jurídico do Projeto 

de Lei nº 030/2022; REVISORA: Vereadora Salete Damer que votou de acordo com o voto do 

Relator; PRESIDENTE: Vereador Dariano Guth votou de acordo com o voto do Relator e com o 

Parecer Jurídico. Após, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 

030/2022 tendo inscrito o Vereador Dariano Guth, que destacou a importância na votação 

deste projeto, por isso agilizaram a votação do mesmo, embora tenha sido lido nesta Sessão. 

Porém, verificou que consta um erro, nada grave, mas do art. 3º passa para art.5º, faltando o 

art. 4º no projeto acima mencionado. Diante disso, o Vereador Dariano Guth pediu que por 

ocasião da redação final sejam renomeados os artigos, devendo o Art. 5º passar a ser o Art.4º 

e o Art. 6º passa a ser o Art. 5º. Disse que é favorável ao Projeto de Lei, porque esses 

profissionais são muito importantes para nosso município. Em aparte, o Assessor Jurídico Dr. 

Marlon Kamphorts disse que a questão da remuneração dos artigos é parte da Técnica 

Legislativa, que não vai mudar o mérito e da contratação dos profissionais. Esse equívoco pode 

ser corrigido na redação final.  O Presidente Vereador Gilmar Castanho registrou que por 

ocasião da redação final será feito a correção. Não havendo nenhum Vereador inscrito, de 

imediato o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei nº 030/2022, tendo sido 

APROVADO por unanimidade de votos. Prosseguindo, 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 031/2022 que “Autoriza a contratação temporária de 

02 (dois) Agentes de Combate a Endemias por excepcional interesse público”. Parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, sendo: RELATORA: Vereadora 

Sandra Mary de Almeida Mattjie, manifestou-se favorável ao Projeto de Lei nº 031/2022; 

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 Rui Kohlrausch, votou de acordo com o parecer jurídico do Projeto de Lei nº 

031/2022; REVISORA: Vereadora Salete Damer que votou de acordo com o voto do Relator; 

PRESIDENTE: Vereador Dariano Guth votou de acordo com o voto do Relator e com o Parecer 

Jurídico. Após, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 031/2022 

não havendo nenhum Vereador inscrito, de imediato o Presidente colocou em votação o 

Projeto de Lei nº 031/2022, tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. A seguir, o 

Presidente solicitou para a Primeira-Secretária Vereadora Sandra Mary Mattjie para que 
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procedesse a leitura dos pareceres das Comissões sobre o PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 

006/2022 que “Dispõe sobre a punição pelo abandono de animais em via pública no município 

de Chapada e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania 

e Bem Estar Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mary de Almeida Mattjie, manifestou-

se favorável ao Projeto de Lei Legislativo nº 006/2022; 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 Rui Kohlrausch, votou de 

acordo com o parecer jurídico do Projeto de Lei Legislativo nº 006/2022; REVISORA: Vereadora 

Salete Damer que votou de acordo com o voto do Relator; PRESIDENTE: Vereador Dariano 

Guth votou de acordo com o voto do Relator e com o Parecer Jurídico. Após, o Presidente 

declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei Legislativo nº 006/2022 não havendo 

nenhum Vereador inscrito. O Presidente pediu para ficar registrado que irão votar o Projeto 

de Lei Legislativo nº 006/2022, que a partir de agora a pessoa que abandonar animais nas vias 

públicas vai ser multado com 5VRM por abandono, 10 VRM em caso de abandono que acarrete 

lesão ao animal, e 15 VRM e se acarrete óbito do animal. Disse ainda, que com aprovação 

desta Lei, se houver alguma denúncia, as pessoas que abandonar animais será punido. Essa 

Casa Legislativa está criando essa Lei para que não aconteça abandono de animais em nosso 

município. De imediato o Presidente colocou em votação o Projeto de Lei Legislativo nº 

006/2022, tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. 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 007/2022 que “Denomina 

de “Rua Ronald Henrique Riss” uma rua localizada dentro do Perímetro Urbano da cidade de 

Chapada-RS”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Bem Estar Social, 

sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mary de Almeida Mattjie, manifestou-se favorável ao 

Projeto de Lei Legislativo nº 007/2022; 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 Rui Kohlrausch, votou de acordo com 

o parecer jurídico do Projeto de Lei Legislativo nº 007/2022; REVISORA: Vereadora Salete 

Damer que votou de acordo com o voto do Relator; PRESIDENTE: Vereador Dariano Guth votou 

de acordo com o voto do Relator e com o Parecer Jurídico. Após, o Presidente declarou aberta 

a fase de discussão do Projeto de Lei Legislativo nº 007/2022 tendo inscrito o Vereador Adriano 

Kunrath que disse O Sr. Ronald Henrique Riss nasceu no dia 05/02/1930, na localidade de 

Jaboticaba- Sarandi, na época distrito do município de Passo Fundo/RS. Filho de Hega Milita 

Riss e Henrique Riss, teve dois irmãos e uma irmã. Casou-se com Loury Sidina Riss (in 

memorian), com quem teve três filhos, Renato Riss, Airton Walter Riss (in memorian) e Luiz 

Carlos Riss. Em meados de 1963, vendeu seu negócio no Distrito de Cachoeirinha (interior) 
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município de Chapada, uma fábrica de refrigerantes que na época era administrada sem luz 

elétrica e comprou um posto de combustíveis na cidade de Chapada. Em 10/10/1963 iniciou 

a atividades no posto sob a denominação de Ronald H. Riss, juntamente com sua esposa e seu 

filho mais velho. A empresa foi crescendo e expandindo-se com a ajuda de seus filhos e esposa 

e no ano de 2000 passou a chamar-se RHRISS COMBUSTIVEIS LTDA, em menção a seu 

fundador com suas iniciais e sobrenome. O Sr. Ronald viveu seus últimos anos na cidade de 

Carazinho, onde faleceu no dia 27/12/2021 no Hospital de Caridade. Deixou dois filhos, 5 

netos e 7 bisnetos. Pedimos a aprovação do projeto de lei legislativo, em regime de urgência, 

para que possa esta Rua ser registrada com o nome proposto no Registro de Imóveis de 

Chapada, preservando a memória deste ilustre cidadão, que deu muitas oportunidades para 

pessoas e gerou muitos empregos, por isso merece sempre ser lembrado pela pessoa que foi. 

Não havendo Não havendo mais nenhum Vereador inscrito, de imediato o Presidente colocou 

em votação o Projeto de Lei Legislativo nº 007/2022, tendo sido APROVADO por unanimidade 

de votos. Na sequencia, o Presidente colocou em votação o PEDIDO DE LICENÇA Nº 002/2022, 

subscrito pelo Vereador Maico Roberto Hermes do PDT, que requerer LICENÇA para tratar de 

assuntos de interesse particular, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a contar do dia 04/04/2022 à 

18/04/2022, com base no § 4º do artigo 22 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Vereadores de Chapada, tendo sido 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 

Vereadores inscrito. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos 

e declarou encerrada a presente Sessão Plenária, agradecendo a proteção de Deus. A 

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 Secretária e pelo 

Senhor Presidente. 

 

Chapada/RS, Plenário Annildo Becker, em 29 de março de 2.022. 

 

                        Gilmar Castanho                                         Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 
 

 


