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ATA Nº 3871 

 

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, com início às dezenove horas, 
conforme determina Resolução Administrativa de Mesa nº 006/2021, tendo por local o Plenário 
da Câmara Municipal de Vereadores desta cidade, realizou-se uma SESSÃO PLENÁRIA 
ORDINÁRIA, a vigésima sétima Sessão Ordinária da Sessão Legislativa do ano de dois mil e vinte 
e um. Iniciando a Sessão, o Presidente desta Casa, invocando a proteção de Deus, declarou aberta 
a Sessão Plenária Ordinária, e conferindo o quórum regimental, registrou a presença dos 
seguintes Vereadores: Gilmar Castanho, Alcino Rui Kohlrausch, Marlei Inês Ritterbusch, Salete 
Maria Damer e Sandra Mary Almeida Mattjie do Progressista; Leonardo André Krindges-PSDB; 
Maico Roberto Hermes do PDT; Dariano Agostino Guth do MDB e Kelvin Luis Schuh do PTB. Na 
sequência, o Presidente Vereador Gilmar Castanho convidou o Vereador Alcino Rui Kohlrausch 
para proceder à leitura de uma passagem do Livro Sagrado. Dando prosseguimento aos 
trabalhos, o Presidente colocou em discussão da ATA Nº 3869 da Sessão Ordinária realizada aos 
vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um. Não havendo quem quisesse 
se manifestar, a referida Ata foi colocada em votação, tendo sido APROVADA por unanimidade 
de votos. Também foi colocado em discussão da ATA Nº 3870 da Sessão Extraordinária realizada 
aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um. Não havendo quem quisesse se 
manifestar, a referida Ata foi colocada em votação, tendo sido APROVADA por unanimidade de 
votos. 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 a Primeira-Secretária Vereadora 
Sandra Mary Almeida Mattjie e ao Segundo-Secretário Vereador Leonardo Andre Krindges, para 
que procedessem à leitura das correspondências recebidas e expedidas por essa Casa. Foram 
lidas as seguintes matérias, que serão encaminhadas às Comissões para estudo e posterior 
votação: PROJETO DE LEI Nº 042/2021 que “Dispõe sobre o Plano Plurianual – PPA para o 
Quadriênio 2022 – 2025 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 043/2021 que “Abre 
crédito especial no orçamento de 2021 no valor de R$ 4.636,76 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 044/2021 que “Autoriza o 
Município a conceder incentivo no transporte a trabalhadores das empresas do setor industrial 
e comercial do município de Chapada/RS 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 045/2021 que “Altera o Anexo I da Lei Municipal nº 
2.089/2010 e o Anexo Único da Lei Municipal nº 4108/2021”. 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 Nº 046/2021 que “Abre crédito especial no Orçamento 
de 2021 no valor de R$ 8.500,00 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 procedida a leitura do Ofício nº 075/2021 subscrito pelo Prefeito Municipal 
Gelson Miguel Scherer, encaminhando cópia do Decreto 101/2021 que “Autoriza a abertura de 
crédito adicional no orçamento corrente, conforme Boletim Técnico nº 57/2020 e legislação 
vigente. Entre as matérias, foram lidas a seguintes as quais serão enviadas ao Poder Executivo, 
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atendendo solicitação dos Nobres Edis: RECOMENDAÇÃO Nº 012/2021 de autoria dos 
Vereadores Alcino Kohlrausch-Progressista, Gilmar Castanho-Progressista, Leonardo Krindges do 
PSDB, Marlei Ritterbusch do Progressista, Salete Damer-Progressista, Sandra Mattjie-
Progressista, e, sugerindo “Que o Poder Executivo analise possibilidade de apresentar Projeto de 
Lei, se este assim entender, que: “Dispõe sobre a inclusão de conteúdo sobre empreendedorismo 
nas disciplinas dos currículos das escolas municipais de Chapada e dá outras providências”. 
(Conforme modelo de projeto de lei em anexo); e PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 013/2021 de 
autoria do Vereador Maico Roberto Hermes do PDT, que requer que o Senhor Prefeito envie para 
esta Casa cópia do Boletim de caixa do Município do mês de julho de 2021. 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 Alcino Rui Kohlrausch seguido pelos Vereadores Salete 
Maria Damer, Marlei Inês Ritterbusch, Kelvin Luís Schuh, Maico Roberto Hermes, Dariano 
Agostino Guth, Leonardo André Krindges, Sandra Mary Almeida Mattjie e Gilmar Castanho. 
Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH que 
fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente o Vereador saudou o Presidente da Casa Gilmar 
Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores, Vereadoras, Servidoras e Assessor 
Jurídico. Disse que é uma imensa felicidade poder contar com muitas pessoas que nos assistem 
pelas redes sociais. Agradeceu a todos, deixando um abraço. Também cumprimentou sua filha 
Dianara e a todos que escutam quando essa mensagem ainda que de forma resumida seja 
transmitida pela Rádio Simpatia, se sintam homenageados. Saudou sua colega Carina que esteve 
de aniversario dia 30 de julho, desejando muitas felicidades e que Deus abençoe ela e sua família. 
O Vereador disse que ainda a pouco em contato com pessoas que foram contempladas com 
serviços realizados pela Secretaria de Obras, beneficiando famílias na Linha Diogo, pedido 
também feito pelo colega Kelvin, que não pediu para ele, mas sim para todas as famílias, pessoas 
que agradecem pelos serviços prestados pelo Executivo Municipal, Secretaria de Obras, Vice-
Prefeito Moacir, Schneidinha, Marquinhos e toda a equipe de trabalho dessa secretaria. As 
Família Schantes, família Wagner, família Lippert, família Vazen, família Schuh, família Preissler, 
família Pinto, todos agradecem pelos serviços prestados. Disse que sabe que tem muito serviço 
para fazer ainda, mas aos poucos a equipe está se deslocando, trabalhando e fazendo um 
trabalho de excelência no município. O Vereador Alcino falou de dois projetos da Assembleia 
Legislativa, sendo que um deles gostou e do outro não gostou. Disse que um dos projetos prevê 
que os ex-Governadores do Estado do Rio Grande do Sul não recebem mais o salário como 
Governador. Essa matéria é interessante, porque receber esses salários, pois essas pessoas que 
passaram por esses cargos, que pela vida que tem já tem condições, e não vai fazer falta o salário, 
mas para o Estado vai representar muita coisa. Parabenizou o Governo do Estado e a Assembleia 
Legislativa. Se isso pegar, outros poderes, inclusive o próprio exército não vai gostar, porque a 
aposentadoria muitas vezes passam para netos e filhos. Isso é uma visão de primeiro mundo. Por 
outro lado o Vereador Alcino disse que viu com tristeza que foi aprovado a outra lei, sobre 
venenos, agrotóxicos na agricultura, que hoje não tem mais como não usar, mas prezam e 
defendem que se introduza esses produtos químicos menos perigosos para o povo, o 
consumidor, essas pessoas que aplicam esses produtos. Falou com muita tristeza que tiraram da 
lei dos agrotóxicos permitindo que sejam importados produtos que são proibidos no país de 
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origem ou tem a restrição de uso. O Vereador comparou que lá pode dar câncer, aqui não dá. Lá 
pode dar doença, aqui não dá. Disse que vê um monte de gente com todo respeito, cabelinho 
cortado, levando a Passo Fundo e outros lugares, para fazer tratamento contra o câncer. Disse 
que estamos pegando o lixo do mundo e trazendo para o Brasil. As pessoas que trabalham no 
agro no dia-a-dia, precisamos defender esse povo, para que possa trabalhar com produtos menos 
tóxicos. Disse que, estes produtos, dos mais perigosos do mundo, tem forte correlação com 
câncer, e que com esta mudança na lei dos agrotóxicos, podem entrar livremente no nosso País. 
Disse que não é só ele que avisa, o trabalho que ele fez na pós - graduação, na UPF, e foram 
pessoas que o orientaram, e estavam junto com ele, até uma das professoras é tida como uma 
das maiores autoridade na medicina do trabalho do Estado do Rio Grande do Sul. Falou que vai 
disponibilizar seu trabalho de conclusão, tem cinquenta e seis páginas que ele fala sobre isso, 
inclusive este trabalho está disponível na biblioteca da Universidade de Passo Fundo. Enfatizou 
que esses produtos importados que nas normas internacionais são proibidas, vem livremente 
aqui em nosso Território e quando nós exportarmos os nossos produtos, a soja por exemplo, isso 
já aconteceu disse o Vereador com o suco de laranja, que o navio voltou, fizeram analise e tinha 
produtos que não podiam ser usado, que nós importamos deles, só que o nosso produto eles não 
queriam, porque estão acima do limite, usando produtos que não podem ser usados. Lamentou 
profundamente e sabe que está nadando contra a correnteza, muitas vezes comprando 
indisposição de muita gente, mas não pode deixar de falar isso. Em seguida o Vereador Alcino 
falou sobre a recomendação 012 de 2021, de sua autoria, que o Poder Executivo analise a 
possibilidade de apresentar projeto de lei, se este assim o entender, que dispõe sobre a inclusão 
de conteúdo, sobre empreendedorismo nas disciplinas dos currículos das escolas municipais de 
Chapada e das outras providências. Disse que está mandando junto o modelo do projeto, porque 
é um projeto de iniciativa privativa do Executivo Municipal. Vários municípios apresentaram esse 
projeto, que é muito interessante. O Vereador lembrou que na administração municipal do 
Prefeito Gelson e Vice-Prefeito Bruno no ano de 2009, tiveram um convênio com a Ulbra, muitos 
devem lembrar, onde se fez um trabalho com empresários e com agricultores que queriam fazer 
esse trabalho todo sobre empreendedorismo. Um trabalho visionário de visão futura do prefeito 
Gelson e Vice Bruno na época e certamente não vão medir esforços para colocar isso a disposição 
dos alunos, do sexto ao nono ano do ensino fundamental das escolas de tempo integral. O 
Vereador disse que vê sinceramente um dos temas tratados sobre educação financeira, como as 
crianças tem dificuldade, com educação financeira e empreendedorismo em geral. O Vereador 
tem todos os itens que trata, por exemplo, noções de empreendedorismo, plano de negócio, 
empreendedorismo rural, identificação de oportunidades, preparação para o mercado de 
trabalho, primeiro emprego, construção de competências profissionais habilidades sociais e 
marketing pessoal, motivação para superação de obstáculos, estimulo a criatividade, formando 
alguns autônomos éticos e responsáveis. Construção de um conhecimento em economia familiar, 
orientação vocacional ao planejamento de carreira, orientação da educação financeira, 
ampliação de relação de aluno, escola e comunidade. Disse que esse projeto é muito importante, 
deixou copias na Secretaria Municipal da Educação. O prefeito Gelson em 2009 já viu que isso 
era importante, então certamente com esforço e dedicação poderão ser contempladas também 
esse projeto em nossas escolas. Finalizou agradecendo e deixando um abraço a todos. Logo após, 
o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER ao que disse: 
Inicialmente saudou o Presidente Vereador Gilmar Castanho, em nome dele aos demais colegas 
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Vereadores, Assessor Jurídico, Servidoras da Casa, a Dianara bem como as pessoas que assistem 
pelo facebook. De imediato a Vereadora Salete proferiu alguns pedidos verbais, solicitando que 
seja recuperado o cercado da Escola São Luiz Gonzaga que faz divisa com a residência do Senhor 
José Roque Marx, no Distrito de Tesouras, salientando que os alunos jogam bola no pátio da 
escola e acaba a bola passando para o lado da residência onde ali eles possuem uma horta e o 
pomar com arvores frutíferas neste sentido a Vereadora disse que foi ver esta cerca a qual está 
mesma em precárias condições e deve ser arrumada; Também solicitou que seja feita a roçada 
da estrada que passa pelas propriedades de José Admar Eitelwein e Ancildo Stürmer (VIVE)  a 
qual dá acesso a propriedade de Alípio Soares no Distrito de Tesouras , uma vez que esta estrada 
é muito estreita; Pediu ainda que seja recuperado um bueiro na estrada geral da Linha Modelo, 
próximo a propriedade de Clécio Ebert, o qual também salientou que quando forem fazer a troca 
do bueiro que tomem cuidado, pois ali tem um cano de água . A Vereadora Salete mais uma vez 
pediu encarecidamente para que seja colocado no Centro de Eventos Ex Prefeito Milton 
Kissmann Kamphorst, passando a chamar Centro de Eventos Milton Kissmann Kamphorst. Para 
encerrar a Vereadora agradeceu ao pessoal do Parque de Máquinas os quais fizeram a pintura 
das faixas de segurança na cidade, bem como pelo estacionamento oblíquo em frente a Rádio 
Simpatia, já solicitado pela Vereadora e pelo colega Kelvin. A seguir, o Presidente concedeu a 
palavra para a VEREADORA MARLEI INES RITTERBUSCH que fez o seguinte pronunciamento: A 
Vereadora saudou o Presidente Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores 
e Vereadoras. Fez uma saudação ao Assessor Jurídico Marlon, as Servidoras da Casa, e a todas as 
pessoas que acompanham através das redes sociais. Em seguida, a Vereadora parabenizou a 
Servidora Carina pela passagem de seu aniversário ocorrido na semana passada, desejando a ela 
muita saúde, muita paz, muito amor e muita prosperidade. Também agradeceu ao prefeito, disse 
que esteve com ele hoje à tarde fazendo alguns pedidos verbais, pelo trabalho que estão fazendo 
junto com a equipe de Parque de Máquinas, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação e 
Secretaria da Agricultura que estão trabalhando em conjunto, para que os munícipes 
chapadenses, possam ter as suas reinvindicações atendidas pelo prefeito e sua equipe. Disse que 
nessa semana estão trabalhando em São Roque, aonde a Vereadora recebeu alguns pedidos e já 
passou ao prefeito. A Vereadora Marlei disse para as pessoas que ela está indo conversar 
diretamente com o prefeito sobre as solicitações. Hoje também a Vereadora colocou um pedido, 
que seja feito um quebra mola perto da empresa do seu Validio Kilen das Esquadrias Modelar, 
aonde ela também passou por uma situação bem triste, que ela quase bateu seu carro, onde 
estava vindo no sentido do Distrito de Santana e um caminhão vindo da saída do município em 
alta velocidade, e as vezes não dá tempo de segurar. Diante disso, conversou com o prefeito e 
ele disse que vai colocar no papel também e fazer a execução desse pedido, que já foi feito pelos 
nobres colegas, vários pedidos de quebra-molas. A Vereadora Marlei dividiu com a comunidade 
chapadense que a emenda parlamentar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) já está na conta 
da prefeitura, aonde ela foi em busca através do Deputado Jerônimo Goergen, pedindo que essa 
Casa enviasse um Ofício de agradecimento a ele por essa conquista de todos os cidadãos 
chapadenses. Ressaltou que não é somente uma conquista da Vereadora Marlei e do Jerônimo 
Goergen é algo que veio para somar junto ao município, ao esporte onde ela foi buscar essa 
emenda, porque ela é uma pessoa esportista, quem conheceu a Vereadora no passado sabe o 
quanto ela adora esporte, e vai estar aqui sempre para defendê-los. Falou que irá buscar mais 
emendas parlamentares, onde terá reunião essa semana com o Deputado Estadual no município 
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de Chapada e disse que podem ter certeza de que irá em busca de mais recursos. Sabe da 
importância de todas as secretarias e estará aqui defendendo todas. A Vereadora agradeceu a 
todos pelo trabalho que estão fazendo, assim como a Secretaria da Educação um excelente 
trabalho com o reinicio das aulas. A Vereadora espera que todos tenham luz e que possam 
trabalhar tranquilos, com todos os protocolos e finalizem o ano muito bem. Finalizou 
agradecendo a atenção de todos. Prosseguindo, o Presidente concedeu a palavra para o 
VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente saudou o 
Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho, colegas Vereadores, Assessor Jurídico Dr. Marlon, 
Servidoras   da Casa as demais pessoas que estão prestigiando os trabalhos pelo facebook. Disse 
que de volta aos trabalhos o que é muito bom, neste sentido Vereador Kelvin disse que 
acompanhou nesse mês mais de perto algumas pessoas algumas situações mais de perto pois foi 
procurado, também participou de uma Sessão Extraordinária bem como de uma Audiência 
Pública juntamente com alguns Vereadores audiência esta que faz parte do Plano Plurianual e é 
importante o Vereador estar por dentro dos acontecimentos do Município. Em seguida falou 
sobre a proximidade de pessoas aqui no Município, disse que em município menor em termos 
de população, os Vereadores trabalham de uma forma mais próxima das pessoas e isso é 
importante e interessante, mas claro que as vezes são solicitados para fazer alguma coisa que 
não é da força do Vereador fazer mas as vezes é da força de solicitar, pedir e ver o órgão 
competente o Poder Executivo, para que seja feito. O Vereador disse que acompanhou os 
trabalhos da Vereadora Marlei, não só um trabalho como Vereador mas como cidadã sobre a 
questão da placa, para assim ajudar o Poder Executivo numa organização no interior do 
Município, neste sentido disse que pode ver neste mês de julho, que essa proximidade dos 
Vereadores com a população o que é muito importante numa cidade menor o que fica mais 
interessante porque podem trocar uma ideia de uma forma mais positiva para o Município de 
Chapada.  Desta forma disse que gostaria de fazer alguns pedidos verbais, pedido este solicitado 
no dia treze de julho ao Vereador, para que seja concertado um bueiro na Rua Casemiro de Abreu 
atrás do Ginásio Municipal, e para informar a população o Vereador Kelvin hoje esteve 
conversando na tarde de hoje com o Prefeito Gelson e com o Vice Moacir, onde colocou esta 
situação e inclusive hoje pela manhã informaram ao Vereador que teriam sido feitas algumas 
melhorias, porem num bueiro mais para baixo  daquela rua, no entanto o problema é num bueiro 
mais para cima, sendo um bueiro menor sendo tubo de 30 cm, sendo que o Prefeito já falou que 
no possível, será possível fazer. Falou ainda que foi realizado o patrolamento na Linha São Paulo 
na semana do dia cinco de julho, onde o Vereador havia feito o pedido no dia 29 junho, e até 
falou de um trecho e até foi melhorado um pouco mais que o Vereador esperava na questão de 
distanciamento, no entanto disse que as vezes julgam alguns pedidos mais urgentes e outros 
talvez não e o Executivo vai fazendo de acordo com as possibilidades para fazer. Disse que um 
trabalho também importante que foi realizado neste mês de julho, no dia vinte disse que foi um 
pedido que o Vereador Fez na segunda Sessão realizada no dia doze de janeiro, sobre a questão 
da pintura do estacionamento oblíquo em frente a Rádio Simpatia e também foi procurado pela 
população para que cobrar que fosse feita essa pintura para organizar o trânsito , por isso o 
Vereador agradeceu por ter feito, pois não adianta ficar sete meses pedindo  e depois não 
agradecer, por isso agradeceu pela pintura a qual deu uma organização ali naquela Rua bastante 
movimentada aqui na cidade. Após falou que no dia vinte e nove de julho, como o colega Alcino 
já falou, iniciaram os trabalhos de recuperação na Linha Diogo,  disse que fica feliz em morar e 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

trabalhar ali, disse que foi um pedido que realizou na Tribuna, disse que até conversou com o 
Prefeito e com o Vice,  não sabe se foi duzentos metros ensaibrado ou se foi mais ou menos, 
porem o que foi feito foi bem feito onde ergueram uma parte da estrada ali,  e o Vereador espera 
que continuem melhorando aquela estrada que tem ainda alguns trechos que necessitam das 
melhorias por parte do Executivo fazer e espera que se de continuidade assim que possível neste 
trajeto. O Vereador Kelvin falou ainda sobre outro pedido que é sobre a questão do calçamento 
da Linha Diogo, sabe que é uma obra nova que não poderia apresentar tantos problemas mas 
duas pessoas lhe procuraram sobre a questão do trevo que soltou algumas pedras,  neste sentido 
as pessoas pediram para que fosse feito o pedido aqui pois provavelmente estão assistindo por 
isso o Vereador está aqui fazendo o pedido, para que seja analisada essas questão ali, daqui a 
pouco seja colocado uma camada de asfalto, onde soltou essas pedras para firmar de uma vez e 
resolver esse problema. Para encerrar, disse a Vereadora Marlei sobre o Valídio Kieling naquela 
Rua o Vereador disse que tentou procurar na sua agenda e na pressa não achou o dia que fez o 
pedido, aqui, mas ressaltou que quando  fez o pedido na ocasião mencionou só o nome da  
Cassiane Bender,  no entanto reiterou o pedido para que seja construído um quebra molas para 
diminuir o perigo desse trânsito que o pessoal vem bem chutado disse que a maioria deve se 
policiar ali porque é bem convidativo andar ligeiro ali, mas não pode porque é perigoso. Concluiu 
agradecendo. Na sequencia, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR MAICO 
ROBERTO HERMES que fez o seguinte pronunciamento: O Vereador saudou o Presidente Gilmar 
Castanho, os demais colegas Vereadores, o Assessor Jurídico e as Servidoras da Casa. 
Parabenizou a Servidora Carina que estava de aniversario essa semana, desejando-a muita saúde 
e felicidades e que continue sendo essa excelente profissional, que atende de uma maneira 
excepcional aqui na Casa. Saudou a filha do Vereador Alcino, a Dianara que seja bem vinda na 
sessão. Em seguida, disse que vem na Sessão trazendo anseios e pedidos da população, pedidos 
esses que se os Vereadores tiverem alguma dúvida, ele vai com os Vereadores, ou quem quiser 
ir junto com ele. Disse novamente que quando ocupa à tribuna apresenta os anseios da 
população, que quando enxergam cobram os Vereadores, e cobram com razão, pois os 
vereadores são a voz deles aqui no Legislativo. Em seguida, falou sobre a ação solidaria que a 
escola Julia Billiart está fazendo, onde essa Instituição de Ensino distribuiu mais de cem sacolões, 
adquiridos com recursos que vinha para merenda escolar e não foi gasto devido a pandemia. 
Disse que a direção, professores e funcionários se reuniram e decidiram em não devolver esse 
dinheiro e fizer essa ação solidaria, comprando mais de 100 (cem) sacolões, um total de 4.240 
quilos de alimento que foi doado a população mais carente do município. O Vereador Maico 
pediu que a Casa envie um Oficio parabenizando a escola pelo belo trabalho que está fazendo, 
em frente a essa pandemia que abalou bastante, e sempre quem sofre mais são as pessoas mais 
carentes, as que tem mais necessidades. Parabenizou mais uma vez o Instituto Estadual de 
Educação Julia Billiart pela bela ação que estão fazendo. Em seguida, o Vereador falou sobre 
algumas queixas, alguns pedidos que passaram para ele, onde tem queixas principalmente na 
questão de terraplanagem e de cargas de terra para construção. O Vereador Maico trouxe 
queixas de Santana, de Vila Rica e de Três Mártires, onde tiveram que refazer com maquinários 
de vizinhos. Também queixas de São Roque e da Linha Borges, bem como da cidade bastante 
pessoas estão questionando, pedindo o que está acontecendo que acabou as terras para 
construção. Que terraplanagem é para alguns e não para todos. As pessoas questionam e pedem 
e os Vereadores tem que trazer o anseio da população aqui. Disse que para alguns tem terra, 
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para outros não tem. Quem não ganha terra precisa comprar. Muitas pessoas que já tem 
dificuldade para fazer uma casa, fazer um aumento para ampliar sua moradia, já fazem uma coisa 
com orçamento limitado, tem que se dirigir a empresa que trabalha com entrega de terra, e 
comprar terra que sempre foi cedido pelo município, foi levado até as construções, inclusive 
muitas das construções era cedido máquina para colocar a terra para dentro do fundamento, 
facilitando assim o serviços dos pedreiros, diminuindo o custo da obra. Também trouxe pedido 
de moradores da Rua Presidente Costa e Silva, onde já falaram com pessoas responsáveis disso, 
que tem alguns carrinhos de terra lá a mais de meses. Essa rua já é estreita e essa terra está 
atrapalhando o trânsito. Se estacionar de um lado já não tem como passar outro. Diante disso 
pediu para que seja tomada providências o quanto antes, retirando essa terra que está 
atrapalhando o trânsito. O Vereador Maico falou sobre embelezamento do município, disse que 
várias cidades quando chegam nas cidades, por exemplo em Barra Funda, tem um letreiro “Eu 
Amo Barra Funda”, em várias cidades estão colocando esses letreiros e iluminando a noite, dando 
um aconchego para as pessoas que chegam de outros municípios. Diante disso, o Vereador Maico 
gostaria que na medida do possível o Poder Executivo pensasse em colocar um letreiro “Eu Amo 
Chapada” na entrada da cidade com iluminando, para que as pessoas que nos visitam se sintam 
bem acolhidas no município, além disso embelezando mais ainda nossa cidade. Para encerrar, o 
Vereador Maico disse que pediu o boletim de caixa do mês de julho, para informar os valores 
que estão disponível no caixa da prefeitura. Finalizou agradecendo. De imediato, o Presidente 
concedeu a palavra ao VEREADOR DARIANO AGOSTINO GUTH que disse: Inicialmente saudou o 
Presidente, colegas Vereadores, as Servidoras da Casa, Dr. Marlon que assessora esta Casa 
juridicamente, bem como saudou as pessoas que acompanham os trabalhos pelas redes sociais 
através do facebook. Desejou bom trabalho a todos os Colegas Vereadores neste segundo 
semestre de 2021. Disse que estavam em recesso, mas o trabalho de representatividade política 
não parou, como o colega Kelvin falou também, tendo participado da Sessão Extraordinária, da 
Audiência Pública onde foi apresentado e dirimido dúvidas do Plano Plurianual 2022-2025, além 
disso realizou reunião com deputados federais, estaduais, conversas com munícipes, 
encaminhamentos e solicitações de demandas ao executivo municipal. Agradeceu a atenção de 
todos e atendimento na medida do possível das solicitações encaminhadas. Em seguida, o 
Vereador Dariano falou sobre os projetos de lei baixados nesta Casa, inclusive as Comissões 
liberaram ao Plenário para votação dos Projetos de Lei nºs 043/2021 e 044/2021. Destacou que 
o Projeto de Lei nº 043/2021 que “Abre crédito especial no orçamento de 2021 no valor de R$ 
4.636,76”, visa devolver uma sobra de recursos de uma emenda, que inclusive participou para 
conseguirmos em favor da continuidade de calçamento ao Distrito de Santana/sentido São 
Francisco, que logo conectará o município de Chapada com Novo Barreiro. O Deputado Federal 
Marcio Biolchi destinou uma emenda no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 
para a realização deste importante trecho.  E na oportunidade solicitou ao Executivo Municipal, 
assim que possível, faça reparo em alguns pontos do calçamento, pois devido ao intenso fluxo de 
veículos naquela via, inclusive como dito pelo prefeito municipal é a estrada do leite.  E que 
também seja feito calçamento naquele pequeno trecho que falta conectar, passando a ponte a 
esquerda, que também seja avaliado para ser feito, assim que possível. O Vereador Dariano disse 
que votaram em Sessão Extraordinária o projeto de lei que tratou de colaborar com o município, 
para que seja contemplado com recursos do programa pavimenta. Espera que Chapada seja 
contemplado, e disse que já pediu ao Deputado Estadual Beto Fantinel esteve em nosso 
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município, que se comprometeu em nos ajudar com seu apoio político, na contemplação deste 
programa. Acredita que os demais colegas Vereadores tem suas lideranças políticas e estão 
fazendo o seu trabalho. Acredita que com nossa união de forças políticas irão conseguir conectar 
com o Município de Novo Barreiro, e entre outras conquistas importantes. Sobre o Projeto de Lei 
nº 044/2021 disse que é um incentivo que está sendo renovado e vai ajudar quem trabalha no 
comércio e indústrias do nosso município. Espera que com nossa aprovação, posteriormente a 
licitação seja feita, onde que a empresa vencedora faça um bom atendimento aos munícipes que 
irão utilizar tal serviço, bem como tenha um preço justo e adequado. Nosso município vem 
crescendo e tornando o transporte como este muito importante. Na oportunidade, solicitou ao 
Executivo Municipal, que avalie a possibilidade de fazer algumas novas paradas, como por 
exemplo sentido ao Distrito de Tesouras, aonde a parada que tinha perto do Juca foi danificada 
por um galho de arvore e não foi mais reposta. Os moradores daquela região já comentaram que 
seria importante ter uma parada nova nessa localização, bem como em geral, no roteiro do 
transporte seja revisado e avaliado, para cada vez seja melhorado mais estes pontos, para que 
nossos munícipes possam se abrigar confortavelmente até o ônibus chegar. Falando em ônibus, 
apoio aos trabalhadores do comércio e indústrias, destacou que os Vereadores sempre foram 
parceiros em projetos de incentivo industrial. Destacou que uma importante empresa do nosso 
município que completou 20 (vinte) anos, que é a Laticínios Friolack e solicitou para que essa 
Casa desejando muito sucesso e conquistas. A Laticínios Friolack todos conhecem e sabem o 
quanto é importantes para nosso município e para os chapadenses que de lá tiram seu sustento, 
bem como para nosso agronegócio que para lá enviam a matéria-prima do leite, que alimenta 
muitos chapadenses e leva o nome de Chapada, bem como os produtos ali fabricados para o todo 
o brasil. Prosseguindo, o Vereador Dariano falou sobre o Projeto de Lei nº 045/2021, dizendo que 
é interessante a adequação, mas na sua opinião devem analisar com mais calma, pela questão 
da exigência de ensino médio. Já foi errado ter votado sem essa exigência, agora temos que nos 
ater melhor a não errar novamente. Por exemplo, imagina se nesta Casa Legislativa tivesse um 
concurso para procurador jurídico, que se não tiver inscrito candidato formado em direito, 
poderia ter ensino médio e poderia concluir o curso de direito posteriormente em até 5 (cinco) 
anos. Sabemos da importância dos Agentes de Saúde e o quanto ter ao menos o ensino médio é 
essencial para essa função. Os atuais Agentes de saúde se esforçaram para ter o ensino médio. 
Por isso, precisam manter o que está bom, e melhorar, mas não regredir. Também no referido 
projeto, tem art. 1º, art. 2º, art. 3º e repete art. 3º três vezes. O Vereador Dariano disse que não 
sabe se é só no seu projeto que veio errado, mas é importante corrigir isso. Também fez 
referência sobre a justificativa constante no projeto que diz: “A Lei Municipal nº 2.089, de 
04/01/2010 que “Cria empregos destinados a atender ao Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde PACS. Requisito este preservado e mencionado na recente lei aprovada, sob o nº 
4.108/2021. Ocorre que, a Lei Federal nº 11.350 que regulamenta a profissão, dispõe em seu 
artigo 6º, inciso III, com redação dada pela Lei nº 13.595/2018, que o agente de saúde precisa ter 
Ensino Médio completo para exercer a profissão. Na verdade, esta especificação da escolaridade 
é imprescindível para o profissional desempenhar bem suas funções. Se impõe a mesma e única 
alteração em ambas as leis municipais para ajuste tão-somente da escolaridade requisitada para 
preenchimento da vaga de Agente Comunitário de Saúde, evitando assim possíveis 
inconsistências e problemas até mesmo no processo seletivo simplificado, bem como o aval da 
contratação pelos órgãos externos de controle”. Diante disso, o Vereador Dariano disse que ao 
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seu ver a justificativa está conflitando com o projeto de lei e o que mais lhe preocupa é essa 
questão do ensino médio, porque já tem Lei Federal exigindo. Por fim, disse que precisam 
analisar com calma e fazer as adequações que sejam necessárias entendo que precisamos 
analisar melhor. O Vereador Dariano encerrou seu pronunciamento agradecendo a atenção de 
todos, e deixou seu contato para demandas, reclamações solicitações que podem ser feitas pelo 
telefone 54.9.99601904 ou na página do facebook DARIANO GUTH VEREADOR. Após, o 
Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR LEONARDO ANDRE KRINDGES que falou o 
seguinte: O Vereador iniciou seu pronunciamento saudando o Presidente da Casa Gilmar 
Castanho, e em seu nome saudou os demais colegas Vereadores, Assessor Jurídico Marlon, 
Servidora da Casa, saudou também a Dianara que está acompanhando aqui a sessão, e as pessoas 
que acompanham pelo Facebook.  Prosseguindo o Vereador disse que no dia seis e sete de julho 
esteve em Porto Alegre, em busca de recursos, e reuniões com deputados, na terça feira 
acompanhou o Prefeito Gelson na visita ao Gabinete do Deputado Pedro Westphalen do 
Progressistas, e também uma visita ao senhor Vilson Covatti, já na quarta feira vários encontros, 
primeiro com o Deputado Mateus Wesp Deputado Estadual do PSDB, onde primeiramente 
agradeceu ao recurso enviado ao município, também apresentaram o projeto Pavimenta RS, 
onde o Deputado encaminhou um Assessor para junto com o Prefeito Gelson fazer alguns ajustes 
no mesmo, assim como o colega Dariano colocou, já estão com o Deputado Mateus trabalhando 
junto para o município ser contemplado nesse projeto, e ali foi feito alguns ajustes que eles 
acharam necessário, e vários outros assuntos, inclusive pedindo mais recursos para o Deputado. 
Após o Vereador disse que foi acompanhado também com o Prefeito Gelson a visitar o Deputado 
Federal Lucas Redecker do PSDB, nesse encontro foi protocolado o pedido para construção de 
uma biblioteca na Escola São Luiz Gonzaga de Tesouras, diga se de passagem um projeto muito 
bem elaborado pela Diretora Simone Panzenhagem e sua equipe, onde o mesmo recebeu elogios 
por parte do Deputado, projeto com todos os detalhes da obra, custo, planta e orçamento, disse 
que estão na torcida, e cobrando também o Deputado, para que possam contemplar essa escola 
com essa biblioteca. Em seguida, disse que o Deputado assumiu o compromisso para enviar 
recursos para o município, e nesse mesmo dia também foi encaminhado o pedido para que 
possam contemplar a Brigada Militar com uma viatura nova. Após o Vereador se reuniu com o 
Deputado Federal Daniel Trzeciak do PSDB, encaminhando demandas do município onde o 
mesmo prontamente assumiu compromisso de enviar recursos para educação, o Vereador disse 
que saiu muito feliz de lá, onde naquele momento em reunião com o Assessor ele já ficou com 
compromisso de repassar algum recurso na parte da educação para o município, disse que vão 
ficar no aguardo para logo anunciar corretamente onde vão conseguir aplicar e a quantia. Em 
seguida o Vereador disse que se reuniu com a Deputada Zilá do PSDB, encaminhando vários 
pedidos para contemplar o município. Também com o Deputado Estadual Faisal Karam do PSDB, 
com ele foi encaminhado vários pedidos também para contemplar o município, e nesse encontro 
o Prefeito Gelson também esteve presente, o Deputado Faisal também assumiu compromisso de 
enviar recursos para o município, sendo que ele colocou até a questão da última eleição, onde 
ele foi um Deputado que fez uma votação boa no município de Chapada, e ele prontamente 
assumiu para destinar algum recurso para o município. O Deputado Mateus Wesp também 
organizou uma agenda com o Governador Eduardo Leite, esteve presente o Prefeito Gelson, 
Deputado Mateus e seu Assessor, o Vereador disse que teve a honra de participar desse 
encontro, onde falaram das necessidades do município, também de projetos. O Prefeito Gelson 
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falou sobre o projeto do Pavimenta do município, também já colou que estavam ali para 
encaminhar esse projeto, e o Governador nesse encontro falou sobre o repasse que veio para o 
município de 1,2 milhões, e também assumiu o compromisso de pagar em torno de oitocentos 
mil de repasse da saúde, que estão atrasados de governos anteriores, mais recursos que até o 
final do ano, o Estado espera que possam repassar para os municípios. Após o Vereador foi a 
secretaria da infraestrutura dos municípios, conversando com o Assessor, e também no mesmo 
local se reuniu com Luiz Gustavo do esporte, falando sobre vários projetos que pretendem ajudar 
na parte do esporte do município. Para finalizar essa viagem produtiva esteve na Seeduc, como 
já falado, indo atrás de recursos, disse que recursos sabe que tem, só precisam cobrar e ir atrás.  
Em seguida disse que no dia 5 de fevereiro intermediou e participou de uma reunião entre a 

Cesurg e o Prefeito Gelson, nessa oportunidade foi apresentado toda estrutura de projetos que 

a Cesurg envolve com os animais, na oportunidade o prefeito já confirmou a realização da 

vacinação contra raiva, neste sentido o Vereador agradece ao Prefeito e a secretaria da 

agricultura que estão colocando este projeto em pratica, e com certeza outros projetos que 

foram apresentados naquele dia ainda vão ser colocados em pratica, um projeto que sempre 

sabe que tem muita cobrança, a população pediu muito sobre o cuidado aos animais, então 

apresentaram, intermediou com o Rafael, e está sendo colocado em pratica. Após o Vereador 

Leonardo falou sobre a questão da vacinação como já havia sendo feita, disse que bom que 

aumentou, estão evoluindo, e desejou que logo consigam vacinar toda a população, disse que no 

dia de ontem foi vacinado a nível de Brasil cento e um milhões quinhentos e cinquenta e uma mil 

pessoas, total de 48% da população com a primeira dose, e quarente e dois milhões cento e vinte 

e dois mil pessoas, fazendo um total de 20% da população, no Rio Grande do Sul com a primeira 

dose são seis milhões duzentos e cinquenta mil pessoas, 5% da população, com a segunda dose 

dois milhões setecentos e noventa e seis mil pessoas, e com uma dose duzentos e noventa e uma 

mil pessoas, perfazendo um total de 27% da população gaúcha. Já o município de Chapada com 

dados do dia de ontem disse que com a primeira dose, cinco mil setecentos e uma pessoas, 61% 

da população, e com a segunda dose dois mil setecentos e sessenta e duas pessoas, e duzentos 

e quarente e cinco pessoas com dose única, fazendo total de 34% da população. Disse que bom 

que estão em uma evolução, e com certeza vai ser para todos. Em seguida disse que o colega 

Alcino falou sobre o fim da Pensão vitalícia, o Vereador disse que já havia anunciado antes do 

recesso, que estava em votação e infelizmente não foi aprovado, e no dia em que esteve reunido 

no dia seis e sete em Porto Alegre, na quarta-feira o Deputado colocou que foi colocado em 

votação na terça e foi aprovado, fica um valor estimado de seis milhões de economia pública por 

ano ao estado, recursos que vão ser aplicados, a importância dessa aprovação com o fim da 

Pensão Vitalícia. O Vereador falou sobre o projeto 44/2021, que autoriza o município a conceder 

incentivo no transporte de trabalhadores de empresas do setor industrial e comercial do 

município de Chapada e outras providencias, disse que é um projeto, muito importante para os 

trabalhadores, uma ajuda, por isso se manifestou favorável a esse projeto. Após o Vereador 

parabenizou a Servidora da Casa Carina, que esteve de aniversario essa semana, também 

parabenizou sua mãe que esteve de aniversario também, desejou muitas felicidades para essas. 

Para encerrar parabenizou todos os pais que domingo será o dia dos pais, aos colegas Vereadores 
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que são pais também, para todos os pais do município, deixando uma mensagem Aos pais que 

com amor e dedicação educam seus filhos a se transformar em melhores seres humanos, o 

Vereador deixa sua homenagem, feliz dia dos pais aos colegas e a todos os pais, em especial seu 

pai Silvério. Finalizou agradecendo. Logo após, o Presidente concedeu a palavra para a 

VEREADORA SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE ao que disse: Inicialmente a Vereadora Sandra 

saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, colegas Vereadores, Assessor Jurídico Marlon, 

funcionárias da Casa e a todos que acompanham os trabalhos do Poder Legislativo nessa noite. 

Disse que chegamos no mês de agosto e não poderia deixar de falar um pouquinho nessa noite, 

um mês que conseguem respirar um pouco, depois de tantos dias de sufoco com a questão do 

Covid, que mexeu profundamente com a vida das pessoas e com a rotina do mundo inteiro. 

Foram muitas pessoas que sofreram e que perderam familiares, amigos e conhecidos. Além 

disso, muitos passaram pelo sufoco de estar internado, ou ter alguém internado e aquele 

desespero de não saber como seria, porque só quem passou pela situação sabe como a gente se 

sentem e como é complicado. A vacina veio trazendo esperança para todos nós. Sabemos que 

pode não ser a solução, mas é a esperança de solução. Muitas pessoas hesitam ainda em fazer a 

vacina por medo, por causa de muitos mitos e muitas histórias que falam. Neste sentido, a 

Vereadora Sandra falou que por ela e por todos nós, se essa é a esperança devemos todos 

abraçar. Agora, lentamente vamos voltando a nossa rotina normal, que é o que todos nós 

desejamos. Mas sabemos que tudo deve ser com muita calma. Em seguida a Vereadora Sandra 

agradeceu a todos a torcida e orações, ao Deputado Pedro Westphalen, que positivou para o 

Covid, inclusive estava internado e intubado. Agora ele se recupera, embora a recuperação pós 

Covid não é tão simples, mas fica torcendo por todos aqueles que estão se recuperando, e por 

ele também. Prosseguindo, parabenizou a funcionária da Câmara de Vereadores Servidora Carina 

pelo seu aniversário. Também desejou a todos que estão retornando as aulas um bom retorno, 

que consigam fazer o máximo para tentar recuperar tantas perdas que essa situação toda 

ocasionou. A Vereadora Sandra pediu ao Presidente desta Casa para que envie um ofício 

parabenizando os sócios proprietários da “Lavitta Residencial” Jonei, Bruna, Ananda e toda 

equipe, por terem completado um ano de existência no município de Chapada. Disse que o 

Vereador Alcino falou de empreendedorismo e sócios proprietários da “Lavitta Residencial”, 

pensaram numa coisa necessária para Chapada, porque tem tantos idosos precisando e as 

famílias gostariam de um lugar bom e de confiança para deixar seus idosos, e graças a Deus 

Chapada tem. A Vereadora Sandra parabenizou novamente sócios proprietários da “Lavitta 

Residencial” desejando a eles sucesso e que possam comemorar essa data por muitos anos. Em 

seguida, agradeceu a Secretaria de Obras e a Secretaria da Saúde, por terem atendido algumas 

demandas nesse período. Disse que no período de recesso a Vereadora observou e os munícipes 

ainda estão pedindo a colocação de lixeiras. Tem muitas ruas em que as pessoas não sabem onde 

colocar o lixo a noite, porque não querem colocar no colocam no chão, para os cachorros não 

espalhar, mas não tem lixeira. Por isso, a Vereadora reforçou o pedido, no sentido de que a 

municipalidade coloque mais lixeiras no município. A Vereadora Sandra disse também que já 

havia solicitado na Câmara de Vereadores e também pessoalmente, para que o Poder Executivo, 

através do setor competente, faça uma análise das ruas do município que precisam de mais 
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quebra-molas. Essa medida se faz necessária, porque em alguns lugares as ruas estão muitos 

perigosos, porque as pessoas correm muito, por isso tem pedido de construção de quebra-molas, 

tanto no centro da cidade, como no bairro Progresso. Disse que chamou a atenção caminhando 

pelas ruas que as calçadas, teria que dar uma verificada na questão das arvores que estão 

plantadas, porque elas levantam o calçamento e isso se torna um transtorno aos cadeirante. A 

Vereadora Sandra disse que sabe que tem muitas demandas a serem atendidas e que é início 

dessa administração, mas gostaria de colocar essa ideia, para que as pessoas irem pensando, 

porque é o bem estar das pessoas. Após, falou sobre os projetos de lei, destacando a importância 

ao incentivo ao transporte dos trabalhadores, porque o salário é apertado, e essa ajuda para 

trabalhar vem em boa hora. Por isso, acha um projeto bem positivo e de destaque. Para finalizar 

a Vereadora Sandra parabenizou os pais, pela passagem do seu dia, em especial os colegas 

Vereadores, bem como ao seu querido esposo, desejando a todos muitas felicidades com os 

filhos, porque para cada pai o sucesso dos filhos é o que mais importa. 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 da Casa Vereador Alcino que ora assume os trabalhos, em nome dele os demais 

Vereadores, Assessor Jurídico Dr. Marlon, Funcionárias da Casa, bem como as pessoas que estão 

nos escutando e assistindo através do facebook, assim como saudou a filha do Vereador Alcino 

que está presente. Em seguida disse que após um recesso de trinta dias e bastante trabalhado 

também como já falado aqui teve bastante contato com as pessoas, disse que também foi 

realizada uma Sessão Extraordinária, também uma Audiência Pública sobre o PPA. Referente a 

Sessão Extraordinária na qual foi aprovado o Projeto de Lei nº 041 do Projeto Pavimenta, onde 

juntamente com o Prefeito Municipal estiveram protocolando o Projeto no Estado, neste sentido 

o Vereador Gilmar Castanho, disse que espera que o Governo escolha Chapada para investir mais 

de um milhão no nosso Município em calçamento. Após falou sobre o Projeto de Lei nº 044 que 

está tramitando nesta Casa, disse que é um projeto importante para os trabalhadores de nossas 

fábricas e nossas industrias do município onde beneficia muitas pessoas que precisam deste 

transporte, principalmente as pessoas da cidade e também do interior, pois sabe se que tem um 

município grande em área, com distrito longe da cidade, principalmente o Distrito de Boi Preto. 

Neste sentido o Vereador Gilmar Castanho disse que no ano de dois mil e catorze, fez uma 

reinvindicação na primeira vez que ele foi eleito Vereador, ao Administrador da época Prefeito 

Carlos Catto, para que dispusesse um transporte para aquela comunidade, sendo que foi uma 

decisão muito importante  do Executivo e hoje está beneficiando muitas pessoas para virem 

trabalhar na cidade, disse que sabe se que são pessoas que tem poucas condições de vir para a 

cidade pagar aluguel se torna difícil, pois  que se ganha não é o suficiente, mas tendo lá no interior 

um transporte que traga e oportunize as pessoas é de suma importância e foi o que aconteceu, 

disse que tem pessoas que estão muito satisfeitas com esse transporte, pessoas de Boi Preto, 

São Roque, Santana enfim de toda a região norte do município que podem se beneficiar desse 

transporte, sendo uma satisfação mais uma vez do Vereador poder votar este projeto aqui, que 

vai beneficiar estas pessoas com esse transporte. Prosseguindo disse que escutando a Vereadora 
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Sandra falar, sobre as lixeiras, o Vereador Gilmar Castanho disse que já foram licitadas, lixeiras 

com tampas, sendo em torno de sessenta lixeiras se não se engana de início, e depois o Poder 

Executivo irá comprar mais, e logo esses problemas de lixeiras serão resolvidos. Sobre a questão 

de quebra-molas disse que o Executivo também irá fazer todos os quebra-molas onde os 

Vereadores poderão passar a relação dos quebra-molas que querem e o Prefeito vai tentar fazer 

todos, licitando numa leva só, disse que é claro que será feito um estudo se realmente precisa 

estes quebra-molas.  O Vereador Gilmar Castanho falou ainda da Emenda que o Senador do seu 

partido Senador Heinz o qual deve ter encaminhado aos colegas Vereadores da Bancada também 

referente a emenda parlamentar de autoria do Senador Luiz Heinze destinou ao Hospital São 

José de Chapada no valor de R$ 100.000,00. É uma iniciativa excelente do nosso Senador, que 

está fazendo um grande trabalho no Senado, e ele lembrou de Chapada. Fica aqui o nosso 

agradecimento. Também agradeceu ao Executivo Municipal, Principalmente ao Secretário 

Municipal de Obras e Vice-Prefeito. Sobre serviço de terraplanagem disse que está sendo feito 

muito, só no Distrito de Boi Preto nos últimos 30 (trinta) dias foram feitos 03 (três) 

terraplanagem. Todos sabem a maneira que essa administração assumiu as nossas estradas. A 

demanda é muito grande, mas os maquinários estão envolvidos na recuperação das estradas e 

agora também foi incluído o pátio das vacas. Por isso, a demanda é grande e pedem paciência 

para as pessoas e que todas as demandas serão resolvidas, porém precisam um pouco de tempo, 

porque todos sabem das condições que pegaram o nosso município, onde 80% das estradas 

estavam em precárias condições e os maquinários precisam dar condições de trafegabilidade 

para nossos agricultores. Agradeceu ao Poder Executivo, porque só no seu Distrito foram feitos 

03 (três) serviços de terraplanagem em 30 (trinta) dias. Na localidade de Três Mártires na 

propriedade de Vilmar Gobi também foi feito terraplanagem. No Distrito de Boi Preto na 

propriedade de Onei Steffen e do “bodão”. Sobre terra, disse que é um material difícil de 

conseguir, porque precisa ser terra limpa. Quando há disponibilidade dessas terra é levado. O 

Vereador Gilmar Castanho deixou um pedido ao Vereador Maico Hermes, que se ele puder ajudar 

e conseguir terra em sua propriedade e fazer uma doção, a municipalidade deixa a disposição 

uma máquina e um caminhão. E assim que tiver necessidade na hora o caminhão pega a terra e 

leva para as pessoas, porque a terra do Vereador Maico é vermelha e não tem pedra, daí vai 

solucionar esse problema da terra. O município não tem área disponível para tirar terra. Quando 

há terra de propriedade particular que estiver sobrando o Poder Executivo leva.  Para encerrar 

seu pronunciamento, o Vereador Gilmar Castanho parabenizou todos os pais pela passagem do 

seu dia dizendo que todos sabem da importância de um pai em todas as famílias. Também 

parabenizou a Servidora Carina pela passagem do seu aniversário, bem como para sua esposa 

Vera que esteve de aniversário no dia 27 de julho. Agradeceu a atenção de todos.  Reassumindo 

os trabalhos, o Presidente Vereador Gilmar Castanho declarou encerrado o Grande Expediente, 

e aberta a Terceira Fase da Sessão que é a ORDEM DO DIA, solicitando para que fosse feita a 

verificação do quórum, sendo constatado o mesmo. De imediato, o Presidente solicitou para a 

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

PROJETO DE LEI Nº 043/2021 que “Abre crédito especial no orçamento de 2021 no valor de R$ 

4.636,76 e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e 
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Bem Estar Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mattjie votou pela legalidade e 

constitucionalidade ao Projeto de Lei nº 043/2021 e conforme Parecer Jurídico; REVISOR: 

Vereador Maico Hermes, manifestou-se favorável ao voto da Relatora; PRESIDENTE: Vereador 

Leonardo André Krindges, manifestou-se favorável ao voto da Relatora. Parecer da Comissão de 

Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural: RELATOR: Vereador Alcino Kohlrausch, 

votou de acordo com o parecer jurídico, pois o Projeto de Lei nº 043/2021 atende as diretrizes e 

leis de Direito Financeiro; REVISORA, Vereadora Salete Maria Damer votou de acordo com o voto 

do Relator; PRESIDENTE, Vereador, Dariano Guth votou de acordo com o Parecer Jurídico e de 

acordo com o voto do Relator. Em seguida, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do 

Projeto de Lei nº 043/2021, não havendo nenhum Vereador inscrito. Em votação o PROJETO DE 

LEI Nº 043/2021 foi aprovado por unanimidade de votos. Logo após, o Presidente solicitou para 

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

o PROJETO DE LEI Nº 044/2021 que “Autoriza o Município a conceder incentivo no transporte a 

trabalhadores das empresas do setor industrial e comercial de Chapada-RS e dá outras 

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

RELATORA: Vereadora Sandra Mattjie votou pela legalidade e constitucionalidade ao Projeto de 

Lei nº 044/2021 e conforme Parecer Jurídico; REVISOR: Vereador Maico Hermes, manifestou-se 

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

favorável ao voto da Relatora. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura 

Urbana e Rural: RELATOR: Vereador Alcino Kohlrausch, votou de acordo com o parecer jurídico, 

pois o Projeto de Lei nº 044/2021 atende as diretrizes e leis de Direito Financeiro; REVISORA, 

Vereadora Salete Maria Damer votou de acordo com o voto do Relator; PRESIDENTE, Vereador, 

Dariano Guth votou de acordo com o Parecer Jurídico e de acordo com o voto do Relator. Em 

seguida, o Presidente declarou aberta a fase de discussão do Projeto de Lei nº 043/2021, não 

havendo nenhum Vereador inscrito. Em votação o PROJETO DE LEI Nº 044/2021 foi aprovado 

por unanimidade de votos. Não havendo mais matérias a serem apreciadas o Presidente declarou 

encerrada esta fase e passou para a Quarta Fase, a das COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, pelo 

tempo máximo de cinco minutos, vedado o aparte de acordo com o § 2º do Art. 58 do Regimento 

Interno, não havendo nenhum Vereador inscrito. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

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

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

deverá ser votada e aprovada na Sessão Ordinária subsequente a esta, e será assinada pelo 

Secretário e pelo Senhor Presidente. 

 

CHAPADA/RS, PLENÁRIO ANNILDO BECKER, EM 03 DE AGOSTO DE 2.021. 

 

                           Gilmar Castanho                                        Sandra Mary Almeida Mattjie  

Presidente do Poder Legislativo                 Primeira-Secretária do Poder Legislativo 
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