
 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

ATA Nº 3914 

 

Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, com início às dezenove horas, 

tendo por local o Plenário da Câmara Municipal de Vereadores desta cidade, realizou-se uma 

SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, a décima primeira Sessão Ordinária da Sessão Legislativa do ano 

de dois mil e vinte e dois. Iniciando a Sessão, o Presidente desta Casa, invocando a proteção de 

Deus, declarou aberta a Sessão Plenária Ordinária, e conferindo o quórum regimental, registrou 

a presença dos seguintes Vereadores: Gilmar Castanho, Alcino Rui Kohlrausch, Sandra Mary 

Almeida Mattjie, Marlei Ines Ritterbusch e Salete Maria Damer do Progressista; Leonardo Andre 

Krindges do PSDB; Dariano Agostino Guth do MDB; Kelvin Luis Schuh do PTB, e Miguel Jovani dos 

Santos do PDT. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente Vereador Gilmar Castanho 

solicitou para a Primeira-Secretária para proceder a leitura da CONVOCAÇÃO Nº 005/2022, onde 

a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Chapada/RS, representada por seu 

Presidente Vereador Gilmar Castanho, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 30, 

Inciso I do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, CONVOCA o Sr. ANDERSON 

RAMBO do Partido Democrático Trabalhista – PDT, eleito como Primeiro Suplente pelo Partido 

do PDT, para assumir as funções de Vereador, pelo período de 15 (trinta) dias, a contar do dia 

02/05/2022 à 16/05/2022, em substituição ao Vereador Maico Roberto Hermes, que requereu 

Pedido de Licença para tratamento de interesse particular. Em resposta, o Senhor Anderson 

Rambo comunicou a sua impossibilidade de assumir o Cargo de Vereador, no período 

mencionado na convocação em apreço, em virtude de problemas de ordem particular. 

Autorizando a convocação do suplente imediato. Logo após, a Primeira-Secretária procedeu a 

leitura da CONVOCAÇÃO Nº 006/2022, onde a Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Vereadores de Chapada/RS, representada por seu Presidente Vereador Gilmar Castanho, no uso 

de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 30, Inciso I do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Vereadores, CONVOCA o Sr. MIGUEL JOVANI DOS SANTOS do Partido Democrático 

Trabalhista – PDT, eleito como Primeiro Suplente pelo Partido do PDT, para assumir as funções 

de Vereador, pelo período de 15 (trinta) dias, a contar do dia 02/05/2022 à 16/05/2022, em 

substituição ao Vereador Maico Roberto Hermes, que requereu Pedido de Licença para 

tratamento de interesse particular. O Suplente de Vereador Miguel Jovani dos Santos está 

presente nesta Sessão, para Tomar Posse e assumir as funções de Vereança. De imediato, o 

Presidente convidou o Vereador Miguel Jovani dos Santos do Partido Democrático Trabalhista  

(PDT), para que o mesmo comparecesse à frente da Mesa e entregasse o Certificado concedido 

pela Justiça Eleitoral e Declaração de Bens, e posicionado de pé, com a mão direita estendida, 

prestou o juramento, proferindo em voz alta o seguinte texto: “Prometo manter, defender e 

cumprir a ordem jurídica, desempenhar com toda a lealdade e dedicação, o mandato que me foi 

confiado pela comunidade de Chapada”.  Após proferir o compromisso de juramento e assinar o 

termo de posse, foi declarado empossado o Vereador Miguel Jovani dos Santos para a Legislatura 
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2021/2024. Registra-se que o Vereador Miguel Jovani dos Santos assumiu uma cadeira no 

Legislativo pelo período de 15 (trinta) dias a contar do dia 02/05/2022 até o dia 18/05/2022 do 

corrente, devido ao Pedido de Licença do Vereador Maico Roberto Hermes do Partido 

Democrático Trabalhista (PDT), para tratamento de interesse particular. Em seguida, o 

Presidente Vereador Gilmar Castanho convidou a Vereadora Salete Maria Damer para proceder 

à leitura de uma passagem do Livro Sagrado. Ato continuo, o Presidente colocou em discussão a 

ATA Nº 3913 da Sessão Ordinária realizada aos vinte e seis dias do mês de abril 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 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 036 /2022 que “Abre crédito especial no Orçamento de 2022 no valor de R$ 35.046,99 

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.  Também foi lido o 

REQUERIMENTO Nº 008/2022 subscrita pelas Vereadoras Sandra Mary Almeida Mattjie, Salete 

Maria Damer e Marlei Ines Ritterbusch do Progressistas, que requerem na forma regimental que 

seja aprovado em Plenário, autorização para viajarem para Porto Alegre-RS, com objetivo de 

participar do Seminário “O FUTURO É FEMININO” que será realizado no dia 11 de maio de 2022, 

no Auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa em Porto Alegre. 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 

a Vereadora Salete Maria Damer seguido pelos Vereadores Marlei Ines Ritterbusch, Kelvin Luiz 

Schuh, Miguel Jovani dos Santos, Dariano Agostino Guth, Leonardo André Krindges, Sandra Mary 

Almeida Mattjie, Gilmar Castanho e Alcino Rui Kohlrausch. Primeiramente, o Presidente 

concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER que disse: Inicialmente a 

Vereadora Salete saudou  o Presidente desta Casa Vereador Gilmar Castanho, colegas 

Vereadores, Assessor Jurídico Dr. Marlon, Servidora de Casa, também fez uma saudação especial 

ao colega Miguel dos Santos que está no lugar do Vereador Maico Hermes, desejando as boas-

vindas ao mesmo, bem como desejou um boa noite as pessoas que nos assistem pelo facebook. 

Após a Vereadora fez alguns pedidos verbais: A pedido do Senhor Luís Admar Eitelwein e da 

Senhora Inês Mattjie e Bernade Werguts, solicitaram que sejam verificadas as lâmpadas 

fluorescentes próximo as suas residências, bem como seja verificadas as demais lâmpadas do 

Distrito de Tesouras, pois muitas estão com problemas e até algumas ficam ligadas dia e noite. 
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Também que seja feito um concerto no calçamento entre as residência do Senhor Luís Admar 

Eitelwein e Ana Paula Arnold no Distrito de Tesouras, uma vez que ali quebrou um bueiro e foi 

colocado um pneu quase no meio da rua, para evitar que os carros caiam nesse buraco. Disse 

que essa Rua segue em direção a estrada da Linha Bonita e hoje pela parte da tarde a Vereadora 

falou com o Vice o qual falou que assim que o tempo melhorar e firmar eles irão ir verificar e 

concertar este problema; Solicitou ainda que seja destinada uma carga de pedra brita, para a 

residência do senhor Paulo Berndt, no Distrito de Tesouras. Também que seja destinada uma 

carga de pedra brita, para a propriedade Deuclides Sulzabacher na Linha Invernada. Em seguida 

a Vereadora Salete, disse que vários motoristas lhe procuraram para falar sobre o 

estacionamento obliquo que foi feito em frente ao Pedro Joalheiro e a Praça disse que ficou um 

pouco apertado esse estacionamento, mas em conversa com o Secretário Telmo Prussiano,  o 

mesmo disse que veículos maiores como camionetes, ficaria melhor se estacionassem em frente 

da Igreja e os carros menores ficaria melhor estacionar ali nesse estacionamento obliquo  dois 

lados e onde é normal e obliquo e na frente da Igreja e em frente a Silker, por isso a Vereadora 

pede a compreensão dos motoristas que tem carro maior procurem estacionar ali em frente à 

Igreja ficando melhor para eles também . Par encerrar a Vereadora parabenizou o Dona 

Supermercado que no dia de ontem completou 14 anos de existência, atendendo a população 

chapadense, aos sócios e colaboradores do Dona Supermercado desejou os parabéns e que 

continuem assim muito alegres, divertidos como sempre são no atendimento de seus clientes, 

parabéns e que possam realizar muitos aniversários ainda. Eram estas as suas colocações para 

esta noite desejo a todos uma boa semana. Concluiu agradecendo. Em seguida, o Presidente 

concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INES RITTERBUCH que falou o seguinte: A 

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

colegas, desejou boas-vindas ao colega Miguel, desejou que ele se sinta muito bem no meio 

deles, também saudou as Servidoras da Casa e as pessoas que acompanham através do facebook. 

A Vereadora parabenizou o Prefeito Gelson juntamente com toda sua equipe, pessoal da 

Secretaria da Agricultura, pelo excelente trabalho que fizeram na distribuição das cestas básicas, 

onde foi bem importante para o município, onde o Prefeito Gelson foi em busca e decretou o 

estado de emergência no nosso município, aonde veio somar para todos os agricultores essas 

cestas básicas. Pediram para que a Vereadora agradecesse aqui na tribuna, por este gesto de 

carinho com os agricultores, em ter ido em busca de algo, disse que não vai ajudar matar a fome 

de muitos meses mas vai ajudar muitas pessoas que sofreram com a seca. Então vem aqui fazer 

o agradecimento devido a muitas pessoas que pediram para ela fazer isso. Também parabenizou 

o Dona Supermercado, pelos seus 14 anos de trabalho, das pessoas receberem bem e fazer um 

excelente atendimento ao povo chapadense. Em seguida a Vereadora disse que já falou com o 

Gelson, já falou com o Vice, que seja recuperada a estrada que vem lá do Evanir Weber, passando 

por Alberto de Souza, ao seu irmão Luiz Carlos, passando em direção ao Rubemar Schnur, e ali 

para dentro, pois está bem complicado, devido as grandes chuvas, tem bastante problemas, disse 
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que sempre teve e continua tendo, já foi arrumado mas as chuvas estragaram novamente. A 

Vereadora também disse para que as pessoas ainda tomem alguns cuidados devido a H1N1, que 

estamos tendo bastante em nosso município, disse que podemos ainda manter alguns cuidados, 

também tem bastante gente positivando a dengue. A H1N1 também está preocupando o pessoal 

que está trabalhando na saúde, e juntamente com a administração, então pedem para que as 

pessoas que estão na faixa etária da vacinação compareçam e façam sua parte, para que eles 

também possam fazer a deles. Concluiu agradecendo. Ato continuo, o Presidente concedeu a 

palavra ao VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH que disse: Inicialmente o Vereador saudou o 

Presidente desta Casa e em seu nome saudou os demais Vereadores. Fez uma saudação ao 

Assessor Jurídico Marlon, Servidoras da Câmara Municipal, que estão sempre no plenário 

auxiliando nos trabalhos. Cumprimentou de forma especial todas as pessoas que acompanham 

essa Sessão pelo facebook. Em seguida, aproveitando as palavras da Vereadora Salete, 

parabenizou os proprietários do Dona Supermercado, uma empresa que também é importante 

aqui para nosso município, uma empresa que teve pessoas com um grande sonho, e este sonho 

se transformou em realidade, e na sequencia teve pessoas empregadas, pais e mães de família 

que estão trabalhando neste local. O Vereador pediu em seu nome e também se os colegas 

concordarem, que seja enviado um oficio aos empresários Vilson, Marlon e Sebi, bem como aos 

colaboradores desta empresa, parabenizando pelo trabalho e dedicação desenvolvidos aqui no 

município, sendo uma boa prestação de serviços na área dos gêneros alimentícios. O Vereador 

também desejou boas-vindas ao Vereador Miguel, que assume uma cadeira pelo período de 15 

(quinze) dias e disse a ele se precisar pode contar com ele. Disse que sabe que é um desafio novo, 

ele tem apenas alguns dias, mas que esses dias serão importantes, buscando novas formas de 

ajudar o município de Chapada. Também disse o mesmo que falou para o Anderson Rambo, que 

após esse período ele continuará sendo um representante do povo, um representante através 

da Câmara de Vereadores, e ele em todo e qualquer momento pode buscar novas formas de 

ajudar o município. O colega Miguel que é um grande parceiro político, de longa data, e que essa 

parceria continue ao longo dos anos, beneficiando a todos. Disse que o colega Maico também 

cedeu espaço ao Anderson, cedeu espaço agora para o Miguel, e isso é um hábito saudável. Um 

hábito bonito na política. Assim, também espera que aconteça mais vezes, isso acaba 

beneficiando a todos, e as pessoas que votaram no Miguel, não que não podem procurar, mas 

agora de uma forma mais aberta podem procurar ele, estando como Vereador. Disse que o 

Vereador não tem o poder de mandar fazer, mas sim tem o poder de fazer as indicações e levar 

até o Executivo as reinvindicações das pessoas e fazer com que esses pedidos sejam atendidos o 

mais breve possível, de uma forma que não atrapalhe a administração, mas também não 

atrapalhe o contribuinte, que não atrapalhe os munícipes, para que todos se saiam bem neste 

jogo da política. Desejou boa sorte ao Miguel, e disse que todos os colegas aqui vão acolhe-lo 

com certeza de braços abertos e de uma forma bem bonita. Concluiu agradecendo a todos pela 

atenção. Na sequencia, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR MIGUEL JOVANI DOS 
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SANTOS que disse: O Vereador Miguel desejou boa noite a todos. Primeiramente agradeceu a 

Deus e a sua família pela oportunidade de estar aqui presente, porque para ele, Deus e família 

acima de tudo. Saudou o Presidente Gilmar Castanho, também os colegas Vereadores desta Casa, 

Assessor Jurídico Marlon, as Servidoras desta Casa que a muito tempo estão aqui prestando um 

excelente trabalho, para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. Agradeceu 

também as pessoas que acompanham pelo facebook. Também agradeceu o colega Maico 

Hermes pela cedência deste espaço a ele, para que pudesse retornar nesta Casa, uma vez que 

aqui já esteve, assim como para o Suplente Anderson Rambo. O Vereador falou que tinha um 

sonho de retornar nesta Casa e graças a Deus, a sua família e aos seus duzentos e dois eleitores 

que concederam essa oportunidade. Disse que o tempo é curto e deve ser usado da melhor forma 

possível. Sendo assim, deixou uma saudação de agradecimento para a Secretária da Saúde Odete 

Guareschi, uma pessoa importantíssima no município, uma pessoa que vem desempenhando um 

trabalho excelente, frente de uma das mais importantes Secretarias que temos no município, 

que é a Secretaria da Saúde. Disse para a Odete e para o Prefeito Gelson que podem contar 

sempre com o seu trabalho como Servidor Público, porque Prefeito, Vice-Prefeito, Secretário tem 

data de validade, tanto para entrar como para sair. Agora os Servidores Públicos entre Pedro, 

Paulo ou João, sempre continuam aqui. Falou que quer continuar dando tudo dele, tudo do seu 

trabalho, tudo que ele pode, para que o Prefeito que entrar continue com excelentes trabalhos 

que vem fazendo. E a Secretaria de Saúde a qual pode destacar, que é a Secretaria a qual trabalha, 

que vem desempenhando um excelente trabalho no nosso município. Em seguida, destacou 

algumas reinvindicações ao Prefeito Gelson Scherer, que esteve conversando com ele durante 

essa semana, como ele e o Prefeito Gelson tem um bom diálogo, tem respeito um pelo outro, 

conseguem conversar diariamente, quando ele tem tempo e quando o Vereador tem tempo 

também, porque a vida do Vereador na Secretaria da Saúde também é bastante corrida. Disse 

que estão ai para ajudar o povo, escolherem essa profissão e graças a Deus estão fazendo isso 

da melhor forma possível. E conversando com ele e também conversando com o pessoal do 

Bairro Progresso, que é o bairro onde o Vereador mora, um bairro maravilhoso, um dos maiores 

bairros do município, e disse que o bairro está precisando de um pouco mais de atenção. O 

Prefeito sabe disso, e sabe que para isso precisa de tempo, e o tempo está passando, o tempo 

está encurtando, e precisam aproveitar melhor esse tempo. Então fez uma reinvindicação ao 

Prefeito Gelson, que através da Secretaria competente, coloque uma manta asfáltica na rua 

Independência que faz divisa com a rua Conego João Batista Sorg, que liga a rua Conego João 

Batista Sorg até o final desta rua, que vai lá na frente da creche, uma das maiores creches que 

tem no município, que está em uma situação bem complicada, até porque foi feita algumas 

melhorias pela Corsan, e ali tem muito barro, tem muita poeira quando está seco. Falou que o 

seu bairro precisa de uma atenção melhor, que se faça dentro do possível, se não der esse ano, 

que o ano que vem, seja colocado uma manta asfáltica em direção ao bairro. Falou que isso vai 

ser muito importante para aquela comunidade e sem sombras de duvidas vai beneficiar o pessoal 
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do bairro, o pessoal que trabalha na fábrica Kello, que é uma das maiores fábricas que tem no 

município. Pediu que essa reivindicação não fique no esquecimento e que os nobres colegas que 

aqui estarão nas demais Sessões, pois ele ficará somente mais 14 dias, e agradece o cumprimento 

dos colegas Vereadores, que eles deem sequencia nessa ideia, porque esse bairro precisa de uma 

atenção melhor. O Vereador Miguel, fez outra reivindicação ao Prefeito Gelson, que é seu amigo, 

que se respeitam, até porque são dois homens de caráter, e querem destacar o bom diálogo que 

tem, independente da diferença política. Então neste sentido quer fazer uma reinvindicação, que 

no Distrito de São Miguel seja feito o calçamento que liga a olaria da família Kintschner até o 

calçamento que fica na frente daquela escola, para que seja tirada a poeira daquela escola tão 

importante, onde tem vários alunos e servidores, vários professores, que ali trabalham e 

estudam, essa poeira principalmente durante a safra, que o pessoal desce ali, caminhão 

embalado, caminhão carregado, e certamente esse pessoal sofre com muita poeira. Disse que 

esse é um pedacinho curto, não é caro de fazer, disse para irem juntos buscar recursos com os 

Deputados que tiverem boa vontade de trazer recursos para fazer esse calçamento. Pediu ao 

Presidente Gilmar como um Líder desta Casa para que ele reivindique também essa melhoria 

para aquele distrito. O Vereador deixou seu carinho, seu abraço para sua família, sua esposa 

Roberta, seu filho Tainã, a sua nora Amanda, a sua mãe Almerinda, que é a pessoa que mora em 

seu coração, e em nome da dona Almerinda desejou feliz dia das mães a todas as mães, pela 

passagem do dia que será domingo que vem. Disse que dia das mães são todos os dias mas o dia 

de comemorar o dia das mães vai ser domingo, então que cada um de um abraço nas mães, quem 

ainda tem, e deixou o seu abraço a todas as mães do município e região, que todas tenham muita 

paz, muita saúde, e deixa o carinho da pessoa do Miguel, não só do Vereador. Sendo assim disse 

que o pessoal que precisar da Secretaria da Saúde, do trabalho do Miguel, do trabalho do agora 

Vereador Miguelzinho, deixa seu telefone: (54) 99642 5256. E estará à disposição de todos, como 

Vereador até o dia 16. E para os demais dias precisando dele podem contar com ele e que Deus 

ilumine a vida de todos. Concluiu agradecendo. Em seguida, o Presidente concedeu a palavra ao 

VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH que disse: Primeiramente o Vereador Dariano saudou o 

Presidente, demais colegas Vereadores nesta sessão presentes, as Servidoras desta Casa, o Dr. 

Marlon, as pessoas que acompanham pelo facebook,  onde mais de sessenta pessoas estão 

assistindo neste momento, e é quase essa Casa lotada e isso é muito importante, sempre fala a 

importância das pessoas acompanharem os trabalhos, darem sugestões, opiniões, criticas, pois 

estão aqui também para aprender e para tentar na medida do possível fazer o melhor. Fez uma 

saudação ao colega Miguel que assume como Vereador nesta Casa, desejou um bom trabalho a 

ele neste período, e na sua caminhada, que independente de com mandato ativo ou sem 

mandato, sempre tenta fazer o melhor possível pelas pessoas próximas, e também no seu 

trabalho como Servidor Público do município, parabenizou ele e disse para continuar assim, e 

desejou sucesso nas suas ações. Sobre o Projeto de Lei 036, que abre crédito no orçamento no 

valor de R$ 35.046,99  o Vereador gostaria de pedir que o Presidente consulte os demais líderes 
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para votar esse projeto ainda hoje se possível. Disse que conversaram com a comissão de 

orçamento, com o colega Alcino e Salete e os demais colegas das Comissões sobre isso, então 

que façam a votação. Falou que verificaram e tem algumas justificativas complementares, que o 

colega Alcino provavelmente também vai destacar referente ao projeto em questão, quanto a 

questão dos animais que tem aqui também na justificativa dos projetos Melhores Amigos, então 

pediu que se possa votar ainda hoje se possível esse projeto. Disse que vem acompanhando aqui 

nesta Casa e esteve conversando com o Presidente hoje sobre sinal de telefone no nosso 

município, e estava fazendo uma pesquisa que diz que desde 2017 tem pedidos de melhorias que 

vem fazendo, seja para Vivo, Tim, Claro e Oi, Anatel também, que ela quem gerencia as 

operadoras, ela que fiscaliza o trabalho das operadoras. Então o Vereador Dariano já vem 

fazendo esses pedidos de solicitação de melhorias, de qualidade de sinal a tempo, já tiveram 

alguns retornos da Anatel, eles justificaram sobre o que vem sendo feito. Sabem que não é 100% 

ainda, e agora tem a tecnologia 5G, que foi instalada com iniciativa do Governo Federal, foi feito 

leilão dessa tecnologia, e que agora vem sendo instaladas. Disse que estava pesquisando também 

quando que vai chegar em Chapada os 5G, e teve a seguinte informação: em todas as capitais 

brasileiras a previsão é até 31 de julho de 2022, em cidades com mais de 500 mil habitantes até 

31 de julho de 2025, em cidades com mais de 200 mil habitantes até 31 de julho de 2026, em 

cidades com mais de 100 mil habitantes até 31 de julho de 2027, em cidades com mais de 30 mil 

habitantes até 31 de julho de 2028. Então aqui em Chapada provavelmente a partir de 2028, 

disse que claro que até lá usam o 4G em alguns locais da cidade, alguns locais 4G mais, alguns 

outros H. O Vereador Dariano disse ainda que no dia 21 de abril, esteve conversando com os 

técnicos da Simprotel telecomunicações, que estavam em Chapada, e os mesmos atualizaram 

que estão melhorando o sinal de telefone da VIVO, inclusive naquele dia ficaram por várias horas 

sem sinal de telefone, e também eles trocaram as baterias, que quando saia a luz ficavam sem 

sinal de telefone, segundo eles agora com as baterias novas é para durar entre 5 e 6 horas. Disse 

que é difícil ficar tanto tempo sem luz, alguns lugares na cidade e no interior infelizmente já teve 

relatos sobre isso, mas fica feliz que eles fizeram essas melhorias, porém gostariam de aproveitar 

nessa oportunidade que a Casa mandasse um oficio, além de agradecer aos serviços prestados, 

pedir qual é a programação deles, se eles tem uma programação, até porque eles são 

terceirizados da VIVO, sobre melhorar mais a qualidade do sinal de telefone em nosso município 

e no interior. O Vereador falou que depois que ativaram o sistema foi dar uma volta e tem um 

lugar aqui entre o Bairro Progresso que fica sem sinal, não sabe se tem outros lugares do 

município que o pessoal possa relatar também, mas não melhorou. O Vereador estava faceiro 

que ia melhorar mas infelizmente não melhorou, então que possam solicitar para Simprotel se 

eles tem como passar qual programação para melhorar isso, que aqui na cidade alguns lugares 

não funcionam bem, para que 100% do município, claro seria o ideal, sabe que tem legislação 

que não obriga as operadoras a ter 100%, mas quem sabe diretamente ali possam conseguir com 

eles essa atenção. E também vale lembrar para que as pessoas façam os registros na Anatel, e 
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também na sua operadora, pois a conta do telefone sempre vem, quem tem linha ou quem vai 

lá comprar um credito, da VIVO, Tim, Claro, mas que as pessoas possam fazer essa reclamação 

as suas operadoras para protocolar e com isso a Anatel vai ter relatórios sobre as reclamações, 

porque se não, não tem como eles saber onde está ruim, onde está bom. Também destacou 

referente a pedidos de recursos, que sempre tem demandas para gastos, mas que agora possam 

melhorar ao máximo possível os Deputados Federais, que eles estão organizando os seus 

mandatos, encerrando para sair fazer campanha, para que eles possam empenhar ao máximo 

possível de recursos para o município e só vão conseguir pedindo. Disse que as vezes tem o não 

mas quem sabe o sim vire recurso para o município através de obra para saúde, educação. 

Também parabenizou a todas as mães pelos dia das mães, as mães colegas Vereadoras aqui desta 

Casa, as Servidoras desta Casa que são mães também, a sua mãe Iloni, a sua esposa Maísa mãe 

da Heloisa e da Helena, a sua sogra Rose, em nome delas parabéns a todas as mães do município 

que fazem com certeza o seu melhor para criar seus filhos, para que mesmo depois de grandes 

estão lá sempre disponíveis para ouvir, para ajudar, e que elas tenham sempre muita saúde e 

felicidade e muitas realizações. Concluiu agradecendo. Logo após, o Presidente concedeu a 

palavra para o VEREADOR LEONARDO ANDRE KRINDGES que falou o seguinte: Inicialmente o 

Vereador Leonardo saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, em nome dele os demais 

colegas Vereadores. Saudou o Assessor Jurídico Marlon, funcionários da Casa e as pessoas que 

acompanham pelo facebook. Em seguida parabenizou os proprietários do o Dona Supermercados 

por mais um aniversário. Na semana passada teve a fábrica de calçados de aniversario, sendo 

estas duas empresas que geram muito retorno para o município. Disse que as empresas hoje só 

funcionam tendo colaboradores, já não são chamados mais de funcionários, e sim de 

colaboradores, porque é realmente o que eles são. Neste sentido, parabenizou a todos os 

trabalhadores pelo seu dia, comemorado no dia 1 de maio. Desejou boas-vindas ao Vereador 

Miguel, que está assumindo, num período curto, mas tem como organizar seus trabalhos, seus 

pedidos e correr atrás das demandas da população. Disse que a partir do mês de junho ele vai 

estar se licenciando como Vereador, e a princípio é para dar oportunidade para todos os colegas 

que foram candidatos, porque foi dito durante a campanha, que são uma equipe, então vão se 

reunir, conversar com a ex-vereadora Ledi, com o Alfredo e com a Aline, para que eles possam 

assumir e ter a oportunidade de fazer um trabalho e ouvir as reinvindicações da comunidade. 

Disse que estão com a página do PSDB Chapada, então convida as pessoas que querem 

acompanhar o trabalho que o PSDB vem fazendo no município, a nível de estado também, para 

acessar a página PSDB Chapada, curtir, e vão vendo as notificações e acompanhando o bom 

trabalho que vem sendo feito, tanto a nível de estado como município pelo partido do PSDB. O 

Vereador Leonardo disse que também foi procurado por pessoas reclamando do sinal de 

telefonia móvel. Comentou que no Distrito de Tesouras, onde tiveram muita dificuldade de 

entrar em contato, para solucionar o problema do incêndio que aconteceu na madeireira. Diante 

disso foi solicitado ao Vereador para que fosse entrado em contato, para ver o que pode ser feito 
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para melhorar o sinal, pois no Distrito de Tesouras são poucos lugares onde tem sinal de telefonia 

móvel e onde pega é ruim. Os moradores de lá tiveram uma dificuldade grande até conseguir 

avisar os bombeiros, avisar a Prefeitura também, que foi lá com o caminhão. Disse que foi um 

dos primeiros pedidos que fez no mês de março do ano passado, solicitando melhoria do sinal. 

Como o colega falou, são vários lugares, não só no bairro, é em vários pontos dentro da cidade 

que o sinal não está funcionando direito. Falou que vão trabalhar para que sejam feitas essas 

melhorias. Em seguida, o Vereador Leonardo disse que na última quarta-feira esteve na 

localidade de São Miguel, onde realizou a doação, que era uma de suas propostas de campanha, 

que foi a doação de parte de seus subsídios, referente ao mês de março para aquela comunidade, 

e aproveitando nessa oportunidade já esteve fazendo outro projeto dele de campanha, que foi 

uma reunião com as comunidades, já uniu o útil ao agradável. Uma reunião bem interessante, 

onde esteve representantes da comunidade que estiveram participando, uma oportunidade em 

que o Vereador pode colocar o trabalho que vem sendo feito, o que o partido vem fazendo no 

município, também ouvir a comunidade, ouvir reinvindicações, tanto da comunidade como de 

pessoas. Ficou muito surpreendido com a reunião e foi uma conversa muito interessante. Disse 

que o Vereador está aqui para intermediar, não conseguem resolver os problemas mas com 

certeza vão ajudar no que for possível. O Distrito de São Miguel foi o primeiro distrito que 

começou as reuniões e vão passar por todas as comunidades. Após disse que é favorável ao 

projeto de lei nº 036, para que possam realizar essa votação hoje e dar sequência a este projeto. 

Finalizando o Vereador Leonardo desejou feliz dia das mães as colegas Vereadoras que são mães, 

em especial a sua mãe Salete, também a sua sogra Jeneci e sua esposa Elisandra que o 

presenteou com duas filhas lindas. Concluiu agradecendo. Prosseguindo, o Presidente concedeu 

a palavra para a VEREADORA SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE que falou o seguinte: 

Inicialmente a Vereadora Sandra saudou o Presidente Gilmar Castanho em seu nome saudou os 

demais Vereadores. Saudou o Assessor Jurídico e a todos que acompanham pelo facebook. A 

Vereadora cumprimentou o Marquinhos que a substituiu nesses 15 dias. Acha mais do que justo 

ceder espaço para aqueles que ajudaram a conquistar tantas vagas no legislativo. Todos sabem 

que eles não estão aqui só pelos votos deles. Estão aqui também pelos votos daqueles que 

batalharam junto. A Vereadora também deu boas-vindas ao Miguel. Também parabenizou todos 

os trabalhadores pelo seu dia, comemorado no dia 1º de maio e falou que o trabalho dignifica o 

homem. Disse que nos queixamos muito do que vamos fazer com a falta de emprego, mas ela 

faz a seguinte pergunta: o que vamos fazer com a falta de gente preparada para ocupar tantas 

vagas ociosas? Tem muita gente precisando de funcionários, mas tem poucas pessoas com 

vontade de aprender determinadas profissões. É uma questão que preocupa nos dias de hoje, 

porque falam só no que falta: ah falta emprego, mas falta também quem queira trabalhar. Tem 

diferença entre ter um emprego e trabalhar, ter vontade de trabalhar, querer trabalhar, 

Parabeniza a todos aqueles que trabalham e que amam o que fazem. A Vereadora Sandra 

também parabeniza a Fábrica de Calçados e todos seus colaboradores, bem como ao 
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Supermercado Dona. Em seguida, comentou que a Ângela Schneider lhe falou essa semana toda 

empolgada do aniversário da escola e mandou foto para a Vereadora das comemorações. Diante 

disso, a Vereadora parabenizou a escola Celeste Gobatto de Palmeira das Missões, que acolhe 

tantos chapadenses, como o colega Alcino colocou na Sessão passada. Em seguida, a Vereadora 

Sandra falou sobre a distribuição das cestas básicas, dizendo que para ela é uma atitude elogiável, 

parabenizando a administração. Essa medida vai aliviar tantos produtores que também sofreram. 

Prosseguindo, a Vereadora Sandra falou que dia 28 de abril comemorou-se o dia da educação. 

Educação um direito de todos, um dever do estado. Esse dia foi instituído em 164 países, 

incluindo o Brasil, simbolizando um compromisso dessas nações com o desenvolvimento da 

educação. Houve um acordo entre os países, que seria focado na educação de seus cidadãos, 

para melhorar os níveis, os índices até 2030. Disse que tem bem pouco tempo para concluir essa 

meta, e ela acha que tem muita coisa a ser feita. A ideia é promover alfabetização de qualidade, 

contando com a parceria de professores, de gestores educacionais, de famílias, de organizações 

da sociedade civil, para garantir aos estudantes uma base solida, para ter um futuro melhor, com 

qualidade e oportunidade. A Vereadora Sandra disse que frisa muitas vezes aqui que educação é 

tudo, porque tem muitas atitudes que não faríamos se fossemos pessoas educadas. Nós não 

poluiríamos os rios se fossem pessoas educadas. Nós não destruiríamos a natureza se fossem 

educados. Tem muita coisa que seria diferente. Nós respeitaríamos o próximo, não teríamos 

diferenças, não teríamos preconceitos se tivessem educação. Por isso é muito importante a 

educação. Muitos falam: “destruíram um contêiner”! Destruíram um contêiner porquê? Porque 

não tem educação. Disse que precisamos pensar e que a educação escolar é essencial para nossa 

vida, mas também tem muitas coisas que aprendemos na nossa vida no seio da família, entre 

amigos, que também nos educam. A Vereadora disse que tinha como professora destacar a 

importância desse dia. Neste sentido, disse que semana que vem terá a homenagem a escola 

Júlia Billiart, pelos 60 anos. Disse que quando foi diretora comemoraram 50 anos, a Câmara 

homenageou a escola no dia do município também. E agora 60 anos. Então para próxima semana 

também será homenageado o Marçol que também foi um professor da Júlia Billiart, e ela gostaria 

de contar com a presença aqui da ex-vereadora e suplente de Vereadora Ledir Baruffi, que logo 

comentou com a Vereadora que ela gostaria muito também de fazer essa homenagem. Diante 

disso convidou a suplente de Vereadora Ledi para estar aqui na semana que vem. Após a 

Vereadora Sandra disse que amanhã será o último dia para tirar o título de eleitor, solicitar a 

primeira via ou transferência. É importante que as pessoas que queiram votar nas próximas 

eleições pensem nisso e regularizem a sua situação. Em seguida a Vereadora fez um pedido 

verbal, para que seja fechado o espaço na rua em frente ao pavilhão evangélico, onde ocorre a 

feira do produtor nos dias de feira, para que eles consigam colocar os carros e descarregar os 

produtos ali na frente. Muitas vezes eles chegam e está cheio de carro ali, e eles tem que carregar 

muito de longe os produtos até lá. Disse que já conversou com o Moacir sobre isso, mas ela disse 

que quando voltasse da sua licença, ela colocaria isso na tribuna. A Vereadora Sandra também 
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falou sobre o projeto de lei 036, é extremamente favorável, porque é uma verba para efetivar o 

projeto Melhores Amigos, que visa a castração dos animais. Nós nos queixamos tanto do excesso 

de cães e gatos, e da necessidade disso. Porque tem um monte de animais circulando e esses 

animais vão se reproduzindo e vai tendo mais um monte de animais abandonados circulando 

pela cidade, e o povo se queixando. No entanto, alguma coisa tem que ser feita. Então a 

Vereadora é extremamente favorável e que bom que a administração também está se 

preocupando com isso, que é um desejo da maioria dos colegas Vereadores. Finalizando a 

Vereadora Sandra parabenizou as colegas Marlei e Salete pelo dia das mães, também a Júlia e a 

Carina e parabenizando elas, parabeniza todas as mães. Tão lindo ser mãe, é uma missão tão 

bonita, e elas colaboram também por colocar tantas pessoas maravilhosas para fazer esse país 

andar para frente. Disse que quando pensa em mãe pensa num coração, pensa em flores, pensa 

em amor, porque mãe tem muito amor. Parabenizou em especial manda um beijinho a sua mãe 

querida, e também sua norinha que por ser mãe deu seu neto maravilhoso. Então parabeniza a 

todas as mamães. 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 saudou o Vice-Presidente 

Vereador Alcino que hora lhe substitui nos trabalhos e em nome dele saudou os demais 

Vereadores, em especial o Vereador Miguel que assumiu hoje, desejando que o mesmo possa 

desempenhar e fazer um bom trabalho juntamente com eles aqui na Câmara. Disse que o 

Vereador Miguel é esforçado e que ele tem um desejo que as coisas aconteçam no nosso 

município e isso é fundamental. Também saudou o Assessor Jurídico Marlon, funcionárias desta 

Casa, pessoas que estão assistindo e ouvindo através do facebook. O Vereador Castanho falou 

um pouco sobre os sinais de telefone móvel no nosso município, que foi até comentado nas redes 

sociais, inclusive viu pedindo se tinha Vereador em Chapada. Então disse para as pessoas que 

comentaram, que tem Vereador em Chapada, porque quando eles assumiram este trabalho, no 

primeiro ano de mandato esta Casa encaminhou um pedido para a Anatel, requerendo a 

melhoria dos sinais de telefonia móvel, tanto aqui na cidade como no interior, que em vários 

lugares tem problemas, inclusive em Tesouras, Boi Preto e outros lugares. No entanto, a resposta 

que a Anatel deu é que 80% do município é coberto com sinal das empresas de telefonias, por 

isso eles não tem como exigir que as empresas melhorem os sinais, até porque a lei diz que se 

80% da cidade estiver com cobertura de sinal, as Operadoras não têm obrigação de melhorar ou 

de expandir os locais para que melhore os sinais. Neste sentido, o Vereador disse que vão mais 

uma vez entrar em ação, os Vereadores Dariano e Leonardo já se reportaram sobre isso, e vão 

entrar em contato com a VIVO, e fazer um pedido para eles, para ver se conseguem melhorar o 

sinal no nosso município. O Vereador Castanho deixou registrado que estão trabalhando e estão 

atentos a todos os problemas da nossa sociedade. Evidentemente que tem coisas que fogem do 

alcance do Vereador, que não conseguem, até por que não depende nem do município, nem dos 
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Vereadores, depende da Anatel exigir que as Operadoras melhorem o sinal de telefonia móvel. 

Disse que vão continuar lutando, não vão perder a esperança, para que isso melhore no nosso 

município. Falou que irá mandar um oficio para as operadoras para que elas talvez se sensibilizem 

e melhorem o sinal para os munícipes, pois no mundo que estamos vivendo, em pleno século 

XXI, não tem como as pessoas viver sem sinal de telefone. Em seguida, o Vereador Castanho falou 

que no Distrito de Boi Preto tem um pavilhão que foi construído na administração passada, e ele 

esteve visitando aquele pavilhão, e se encontra com muito barro, porque foi feito a escavação e 

construído praticamente em cima de um barranco, ai quando chove a água acaba trazendo a 

terra para dentro do pavilhão. Disse que é uma pena, porque foi uma obra cara, mas não foi 

estudado, não foi pensado sobre a localização da obra, e com isso acaba entrando muita terra 

dentro daquele pavilhão. Neste sentido disse que esteve falando com o Prefeito, e como a obra 

já se deu por concluída, uma obra da emenda do Deputado Mauro Pereira do MDB, uma emenda 

de trezentos e dezoito mil reais e com contrapartida de cinquenta e um mil do município. É um 

valor bem significativo. Uma pena que foi construído em um lugar onde acaba entrando muita 

água e muita terra devido as chuvas, porque foi construído no lado do barranco e aquele pavilhão 

não está sendo usado por causa disso. Falou que agora vai ter que ser feito uma limpeza, 

primeiramente esperar parar as chuvas, porque se for agora lá limpar e chover novamente, vai 

estar o mesmo problema. E para concluir aquela obra precisa de um bom recurso, porque tem 

que fazer o fechamento em volta do pavilhão, e também tentar escoar a água para que não fique 

ali empoçada, dando prejuízo para aquela construção e prejuízo também para a comunidade, 

que não está podendo usar aquela infraestrutura, porque foi feita numa localização errada, que 

poderia ter sido usado aquela obra num lugar melhor, mas infelizmente está lá, e a comunidade 

não está conseguindo usar, porque foi construído errado. Em seguida, o Vereador Castanho falou 

sobre o projeto 036, onde os líderes de bancada já se comunicaram e estão de acordo votar o 

projeto hoje, e que também é de acordo em colocar em pauta, porque ele também é defensor 

dos animais. Lembrou que quando vinha aquele comerciante que vendia animais aqui, e dava 

muito problema, muita sujeira, e ninguém conseguia tirar esse cidadão do nosso município, e o 

Vereador Castanho, juntamente com os Vereadores daquela época, aprovaram a lei proibindo 

esse tipo de comercio de animais no município. Nesse ano também aprovaram a lei que pune as 

pessoas que largam os animais e abandonam os animais nas vias públicas. Então essa Casa está 

trabalhando e muito para tentar solucionar os problemas da comunidade, e esse é um projeto 

bom, que é um recurso que vai fazer as castrações dos animais e com isso diminuir a população 

de animais no município. Para encerrar seu pronunciamento o Vereador Castanho parabenizou 

em nome da sua mãe Olivia da Silva Castanho, da sua esposa Vera Castanho, todas as mães, pela 

passagem do dia das mães, que será comemorado no próximo domingo. Disse que é grato as 

mães, principalmente a sua, porque deu a vida, e não existe palavras para expressar e explicar o 

tanto que uma mãe é importante em nossas vidas. Parabenizou todas as mães, que deram à luz, 

deram a vida a todas as pessoas no nosso município, todas aquelas que tiveram o privilégio de 
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ser mãe. Concluiu agradecendo. Reassumindo a Presidência, de imediato o Presidente concedeu 

a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH, que falou o seguinte: O Vereador saudou o 

Presidente Gilmar Castanho, em seu nome saudou os demais Vereadores e Vereadoras desta 

Casa, o Assessor Jurídico, as Servidoras. Também fez uma saudação especial ao Miguel Jovani 

dos Santos, que está assumindo novamente a cadeira nesse parlamento municipal, dizendo a ele 

que pode contar com ele, dentro de sua humildade aquilo que pode ser útil e ajudar um amigo, 

ao exemplo da vez passada, disse que é muito importante dar espaço. O Vereador disse que no 

momento planejado vai dar espaço também a outros Vereadores que ajudaram ele a se eleger. 

Disse que é importante isso, na hora de pedir para o pessoal ir para Vereador, ficam de acordo, 

porque sabe que vai assumir também, vai ser Vereador também, por menos tempo mas vai ser 

Vereador, e preparando o terreno para uma próxima vez vim como Vereador titular. E a medida 

do possível que essas pessoas, que esses parlamentares que estão assumindo que sejam também 

adicionados ao grupo dos Vereadores, é uma sugestão do Vereador Alcino, para que eles 

continuem interagindo com todos os Vereadores, os titulares, os que assumiram, mostrando seus 

projetos e interagindo com ideias, para que cada vez mais o município possa crescer e se sentir 

orgulhoso dos seus representantes. O Vereador disse que ontem dia 5, foi dia nacional da ética, 

e o que a colega Sandra falou faz muito sentido, ética e educação é cuidado. Disse que tem uma 

saudade e uma vontade que volte a disciplina de educação moral e cívica nas escolas, que 

realmente falta muito a ética, são valores que estão sendo pisados, está complicado. Poluir os 

rios, assalto a um contêiner. Para que isso? Falta educação. Não é falta de informação, é muita 

informação inútil, informação tem a vontade, temos que fazer um filtro para ver o que é 

interessante e o que não é, essa capacidade temos que ter. Após o Vereador falou que hoje dia 

3, é o dia mundial da liberdade de imprensa, esteve olhando e pesquisando e nós estamos no 

lugar 110 dos países do mundo, piorou a nossa imagem em termos de liberdade de imprensa no 

país, na visão da comunidade externa, de 180 países estamos no lugar 110. E hoje dia 3 também 

é o dia do sol. O sol é uma estrela muito importante para a sobrevivência de todas as espécies e 

seres vivos do nosso planeta. Hoje também tem a energia solar, poderia falar muito do tempo, 

mas não é o caso hoje devido ao pouco tempo. Prosseguindo o Vereador Alcino disse que tem 

diversos pedidos verbais, mas a maioria já passou ao Secretário Schinaidinha e também para o 

Prefeito, mas vai citar um aqui: o amigo e colega Tecio Walker de São Miguel, onde o filho 

Mauricio de Walker está construindo uma casa, fazendo com que a sucessão familiar se 

estabeleça e siga, acontece que a Prefeitura está trabalhando nesse lugar, porque o Prefeito e a 

Secretaria graças a Deus tem vontade, e toda pessoa que queira fazer a sucessão, que está 

construindo, o município tem prestado a solidariedade, dentro das possibilidades. Então disse 

que já falou com o Prefeito, e no que abrir o sol vão terminar o serviço, que foi iniciado o serviço 

de terraplanagem e não conseguiram terminar, porque não dá para trabalhar com chuva, então 

já está tudo resolvido, disse para a família Walker ficar tranquila, que vai ser concluído o serviço. 

E os demais trabalhos passou já para as pessoas que possam promover a resolutividade desses 
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pleitos dos munícipes. Também disse que temos vários supermercados, e todos são eficazes e 

com pessoas que tem um alto grau de poder de compra, vender, então todo o comercio em geral 

é competente. Neste sentido parabenizou o Supermercado Dona, pelos 14 anos de trabalho, 

mandou um abraço, e espera que esta Casa envie uma correspondência, pode ser em nome de 

todos os Vereadores, para que possam parabenizar a este grande supermercado, parabenizando 

aos gerentes e toda a equipe de trabalho pelo excelente trabalho, e traz os aplausos, para que 

prossigam com esse trabalho muito interessante. Após disse que em nome de sua esposa Delci, 

suas filhas Diandra e Dianara, pois o Vereador já não tem mais sua mãe desejou um Feliz Dia das 

Mães a todas, no entanto disse que é triste passar o dia das mães sem ter a mãe, disse que esteve 

com ela 92 anos, esteve com ela por bastante tempo, mas a poucos anos ela viajou, foi para um 

outro patamar junto com Deus, e ele tem muita saudade. Por isso disse para as pessoas cuidarem 

bem quem tiver sua mãe, dar um abraço, quem não tem que vá ao cemitério levar flores, para 

conversar com ela, de uma certa forma dá para conversar, mesmo que a pessoa esteja em outra 

dimensão. Também falou sobre o dia do trabalho que foi dia 1 de maio, disse que não está 

preocupado também com a falta de emprego, vai ter emprego, mas vai faltar gente que tenha 

capacidade para ocupar esses lugares, porque pessoas não estão preparadas, tem pessoas que 

não tem foco, disse que não quer generalizar, mas muita juventude e muitas pessoas não tem 

foco nisso. Ah mas não tem serviço! Vai ter serviço, vai ter postos de trabalho, mas não vai ter 

pessoas com o perfil para isso. Por isso o Vereador pede que as pessoas tenham foco nas coisas, 

se querem chegar a tal lugar, quanto tempo isso leva, o que nos separa daquele objetivo e vamos 

em frente. Disse para terem cuidado com informações inúteis, tem muita informação mas tem 

que saber filtrar, saber lidar com isso, se não tomam caminhos errados. Em seguida o Vereador 

Alcino falou do projeto 036, que abre crédito no Orçamento no valor de trinta e cinco mil com 

quarenta e Seis Reais e noventa e nove centavos. Na verdade autoriza o Executivo Municipal para 

que possa criar o Programa Melhores Amigos cuidados com os animais domésticos como 

cachorros e gatos, políticas públicas de assistência a animais domésticos educação contra mal 

tratos, castração enfim projeto de controle populacional de animais. Disse que é favorável ao 

Projeto embora ainda não esteja tramitando nas Comissões de Parecer, e por isso pediu que seja 

consultar os Líderes e depois suspende-se por cinco minutos para que as Comissões possam dar 

os Pareceres para que o mesmo possa ser votado ainda nesta noite. Após agradeceu mais uma 

vez as pessoas que acompanham pelas redes sociais o Vereador cumprimentou a todos, quando 

esta fala resumidamente ser transmitida pela rádio simpatia, disse que muitas pessoas as vezes 

falam que o Vereador não fala porque não passou na rádio sobre algum assunto. Neste sentido 

pediu que as pessoas acompanhem pelo facebook que o pronunciamento sai integral e na rádio 

sai resumido. Para encerrar sua fala o Vereador Alcino deixou um grande abraço, desejando que 

Deus acompanhe a todos dizendo que foi um privilégio ter falado nesta noite e até uma outra 

oportunidade, se está também for a vontade de Deus. Não havendo mais nenhum Vereador 

inscrito, o Presidente declarou encerrado o Grande Expediente, e declarou aberta a Terceira Fase 
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da Sessão que é a ORDEM DO DIA, solicitando para que fosse feita a verificação do quórum, sendo 

constatado o mesmo.  O Presidente suspendeu a Sessão por 05 (cinco) minutos para que a 

Comissão de Orçamento e Finanças pudesse emitir parecer sobre o Projeto de Lei nº 036/2022. 

Reiniciados os trabalhos de imediato, o Presidente solicitou para a Primeira-Secretária Vereadora 

Sandra Mattjie para que procedesse a leitura dos pareceres das Comissões sobre o PROJETO DE 

LEI 036/2022 que “Abre crédito especial no orçamento de 2022 no valor de R$ 35.046,99 e dá 

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

sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mattjie, manifestou-se favorável ao Projeto de Lei nº 

036/2022; REVISOR: Vereador Miguel Jovani dos Santos, manifestou-se favorável ao voto do 

Relator; PRESIDENTE: Vereador Leonardo André Krindges, manifestou-se favorável ao voto do 

Relator. 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; 

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

Vereador Dariano Guth votou favorável 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 036/2022 

tendo inscrito o Vereador Alcino Rui Kohlrausch que disse que é favorável ao Projeto de Lei em 

discussão, pois o mesmo é muito importante para o Município de Chapada. Parabenizou a equipe 

de servidores Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente e também o Prefeito Municipal Gelson 

Miguel Scherer pelo bom trabalho que estão fazendo em proteção aos animais domésticos. Disse 

que tem um pedido, no sentido de que tenha uma unidade móvel equipada para dar assistência 

aos animais domésticos. Falou que tem Deputados Estadual que se preocupam com os animais 

domésticos, inclusive trabalham com isso. Para conseguir recursos a nível estadual, se não for 

federal, para adquirir uma unidade móvel equipada, pois isso é uma coisa de primeiro mundo. 

Frisou que a Secretaria da Agricultura tem recursos para essa finalidade, basta serem criadas as 

rubricas necessárias, para que juntamente com outros recursos possam construir essa unidade 

móvel. Essa medida deixa no singular diante de vários municípios. Isso é importante para o 

reconhecimento para esses animais. Falou que essa Casa já criou Legislação própria, pois os 

Vereadores estão  preocupados com os animais abandonados. Muitas vezes as pessoas os 

animais e isso é injusto. Pediu para todos cuidarem dos animais domésticos. O Vereador Alcino 

disse que sabe que podem contar com o Prefeito Gelson, pois já trabalhou com ele na outra 

administração como Secretário da Agricultura, onde fizeram um excelente trabalho, e podem 

avançar dessa unidade móvel equipada para cuidar e dar assistência aos animais domésticos. 

Não havendo nenhum Vereador inscrito de imediato o Presidente colocou em votação o 

PROJETO DE LEI Nº 036/2022, tendo sido APROVADO por unanimidade de votos. De imediato, 

o Presidente colocou em votação o REQUERIMENTO Nº 008/2022 subscrita pelas  Vereadoras 

Sandra Mary Almeida Mattjie, Salete Maria Damer e Marlei Ines Ritterbusch do Progressistas, 

que requerem na forma regimental que seja aprovado em Plenário, autorização para viajarem 

para Porto Alegre-RS, com objetivo de participar do Seminário “O FUTURO É FEMININO” que 
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será realizado no dia 11 de maio de 2022, no Auditório Dante Barone da Assembleia Legislativa 

em Porto Alegre, 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, tendo inscrito a Vereadora Salete Maria 

Damer que deixou a seguinte mensagem a todas as mães pela passagem do dia das mães: “Mãe 

é um ser especial, sem igual, sem comparação. Um ser especial, sem igual sem comparação, sem 

imitação. Não tem como descrever em simples palavras. Um significado que uma mãe tem, na 

vida de alguém. Seja ela de ventre ou de criação. Vive intensamente para ver seus filhos felizes. 

Luta contra o bem e o mau se for preciso mesmo as vezes sendo decepcionada, ela é capaz de 

perdoar. Pois só ela tem o amor verdadeiro, incondicional. Sentimento único. São verdadeiros 

exemplos para seus filhos. Chorando, esperando, amando, vivendo. Para ela não importa só o 

que interessa é a Felicidade de seus filhos. Dias escuros, não passam de um simples Nevoeiro 

perto delas. Pois a escuridão não tem vez, Perto do brilho de uma mãe”. Essa é uma homenagem 

pela passagem do dia das mães em especial a sua mãe senhora Odila Wagner e a todas as mães 

do nosso município, bem como suas colegas Vereadoras Sandra e Marlei e as servidoras desta 

Casa Júlia e Carina. Nesta fase, ficou decidido que na próxima Sessão Ordinária, onde será 

prestada homenagem ao senhor Marçol Lisboa e para a Escola Estadual Júlia Billiart, irão se 

pronunciar o Vereador Gilmar Castanho, Vereadora Sandra Mattjie e um Vereador da Bancada 

da Oposição. 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 Primeira-Secretária 

determinou que fosse lavrada a Ata, que depois de distribuída deverá ser votada e aprovada na 

Sessão Ordinária subsequente a esta, e será assinada pelo Secretário e pelo Senhor Presidente.  

 

Chapada/RS, Plenário Annildo Becker, em 03 de maio de 2.022. 

 

                    Gilmar Castanho                                             Sandra Mary Almeida Mattjie   

Presidente do Poder Legislativo                        Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 

 

 

 

 

 

 


