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ATA Nº 3872 

 

Aos dez 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 oitava 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 a Vereadora Salete Maria Damer para proceder à leitura de uma 

passagem do Livro Sagrado. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente colocou em 

discussão da ATA Nº 3871 da Sessão Ordinária realizada aos três dias do mês de agosto 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, para que procedesse 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 047/2021 que 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Defensoria Pública do Estado do Rio 

Grande do Sul, visando a cedência de um Estagiário 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 048/2021 que “Abre crédito especial no orçamento 

de 2021 no valor de R$ 7.456,18 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; e PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 003/2021 de autoria dos Membros da Mesa Diretora, que 

“Homologa o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do exercício de 

2021 em decorrência de situação de Calamidade Pública”.  Entre as matérias, foi lida a seguinte a 

qual será enviada ao Poder Executivo, atendendo solicitação dos Nobres Edis: PEDIDO DE 

INFORMAÇÃO Nº 014/2021 de autoria do Vereador Maico Hermes, Dariano Guth e Kelvin 

Schuh, que requerem que seja remetido ao Sr. Prefeito Municipal, o presente Pedido de 

Informação em caráter urgente, para que o mesmo forneça as seguintes informações: 1 - Se o 

Poder Executivo Municipal irá realizar a manutenção e reparos no calçamento junto ao Trevo da 

Perimetral Osvaldo Balduíno Richter e trecho que segue em direção a Linha Diogo, visando evitar 

acidentes devido abertura de alguns buracos/panelas, conforme já requerido à administração 
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municipal anteriormente e que até o momento não foi realizado. 2 - Se há alguma programação 

para conserto e quando ocorrerá? 3 - Se o Poder Executivo Municipal fez contato junto a empresa 

responsável pela obra visando acionar a garantia legal para o conserto/manutenção ou pretende a 

mesma realizar tais melhorias, conforme já requerido ao Prefeito Municipal em caráter pessoal. 4 - 

Qual a vigência da garantia legal desta obra de calçamento realizado junto ao trevo da perimetral e 

em direção a Linha Diogo? 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 

Kelvin Luís Schuh, Maico Roberto Hermes, Leonardo André Krindges, Gilmar Castanho e Alcino Rui 

Kohlrausch, sendo que os Vereadores Marlei Ines Ritterbusch, Dariano Agostino Guth e Sandra Mary 

Almeida Mattjie dispensaram o uso da Tribuna na noite de hoje. Logo após, o Presidente concedeu 

a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER ao que disse: Inicialmente saudou o Presidente 

da Casa, colegas Vereadores, Assessor Jurídico Dr. Marlon, Servidora da Casa, a Dianara e as pessoas 

que assistem pelo facebook. Prosseguindo a Vereadora fez alguns pedidos verbais, solicitando que 

seja recuperada as entradas das propriedades de Neusa Maggioni, Luis Fernando Maggioni, bem 

como a entrada da residência de Alcides Maggioni até Jane Jacobs. Também solicitou que seja 

recuperado o pátio das vacas na propriedade de Gelson Bruches, na localidade de São Francisco.  

Que seja recuperada com pedras a entrada da propriedade de Daniela Barrichello, na Linha 

Westphalen, uma vez que a Daniela possui uma micro empresa e ela também faz entrega merenda. 

Em seguida a Vereador Salete disse que nesta noite ela não poderia deixar de prestar uma 

homenagem a colega Vereadora Sandra Mattjie que recebeu no dia 26 de julho o Troféu Mulher 

Negra Progressista, em comemoração ao Dia Nacional  da Mulher Negra, onde o Afro Progressistas 

Gaúcho reuniu lideranças, em um painel que teve como tema a “Mulher Negra Empreendedora”, 

através de um encontro virtual   que homenageou as Mulheres Negras Progressistas e as que se 

destacam nas suas cidades, através de ações voltadas para a comunidade. Sendo que a colega 

Vereadora Sandra Mattjie foi premiada como Vereadora Afro progressista /mulher empreendedora, 

juntamente com mais dez mulheres de outras cidades, totalizando 11 mulheres afro descendentes 

que receberam esse Troféu. Esse evento contou com a presença da Presidente da Mulher 

Progressista Gaúcha e Secretária da Agricultura/RS, Deputada Silvana Covatti, do Senador Luis 

Carlos Heinze, do Presidente do Progressistas-RS, Celso Bernadi, do Presidente Nacional do Afro-

Progressista e lideranças afro-progressistas de todo o estado. Por isso parabenizo a colega Sandra 

mais uma vez, por receber esse Troféu, sendo motivo de orgulho para a nossa cidade e para esta 

Casa Legislativa. Também parabenizou a colega Sandra pelo seu aniversário transcorrido no dia sete 

de agosto, desejando saúde, paz, felicidades e sucesso a ela. Para esta noite eram essas as suas 

colocações, desejando a todos uma boa semana. Prosseguindo, o Presidente concedeu a palavra 

para o VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente o Vereador 

desejou boa noite a todos, em nome do Presidente Gilmar saudou os colegas Vereadores, o Assessor 
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Jurídico Marlon, os Servidores da Câmara Municipal, e as pessoas que mais uma vez acompanham 

nessa sessão dessa terça feira, dia 10 de agosto. Prosseguindo o Vereador Kelvin disse que mais uma 

vez trouxe para essa Tribuna o assunto referente ao calçamento na Linha Diogo, disse que estava 

analisando essa questão, até de fazer um Pedido de Informação, ocasião onde o Vereador leu 

novamente o Pedido para as pessoas que estão acompanhando, algumas talvez entraram agora 

para assistir a sessão, ficarem por dentro desta questão. Neste sentido disse que a primeira 

pergunta foi Se o Poder Executivo Municipal irá realizar a manutenção e reparos no calçamento 

junto ao Trevo da Perimetral Osvaldo Balduíno Richter e trecho que segue em direção a Linha Diogo, 

visando evitar acidentes devido abertura de alguns buracos/panelas, conforme já requerido pelo 

Vereador à administração municipal anteriormente e que até o momento não foi realizado. A 

segunda pergunta é se há alguma programação para concerto e quando ocorrerá?  A terceira 

pergunta, que é uma pergunta muito importante, e pediu a compreensão dos colegas Vereadores, 

é se o Poder Executivo Municipal fez contato junto a empresa responsável pela obra visando acionar 

a garantia legal para o concerto/manutenção ou pretende a mesma realizar tais melhorias, 

conforme já requerido? A quarta pergunta se refere qual a vigência da garantia legal desta obra de 

calçamento, realizado junto ao trevo da Perimetral Osvaldo Balduíno Richter em direção a Linha 

Diogo? O Vereador Kelvin disse que essa questão ele procurou em sua agenda, disse que foi 

realizada uma reunião com os Vereadores no dia quatro de maio, e nessa reunião o Vereador 

solicitou ao Prefeito Municipal para que fosse buscado a garantia dessa obra, porque ele acredita 

que todos aqui, devem ter a certeza de poder buscar essa garantia, e dessa forma cobrar essa 

empresa que fez esse trabalho, para que seja feito as melhorias devidas. O Vereador disse e repete 

que é obra nova e não deveria acontecer, mas todos sabem como funciona as vezes as licitações, e 

acaba acontecendo esse tipo de coisa, então na ocasião o Assessor Fernando que está assessorando 

e o Secretário Campana, ele até comentou na reunião, não sabe se os Vereadores lembram, que 

seria muito burocrático a procura dessa garantia, mas o Vereador acredita que antes de não tentar, 

deveria ser tentado buscar essa garantia e ver o que acontece, o Vereador disse que tendo a 

garantia, que pelo que ele leu no contrato, é a clausula sétima do contrato, se ele não se engana, 

diz cinco anos de garantia, então possivelmente foi cobrado pela garantia, no momento da 

contratação, provavelmente o Executivo pagou para ter essa garantia, se não também não faz lógica 

nenhuma, constar uma garantia numa obra. O Vereador disse que não quer estar aqui fazendo 

oposição, foi obra do fulano, foi obra do ciclano, um tem que fazer, um tem que melhorar, disse que 

não, não quer fazer oposição nesse sentido, porém ele acredita que se não tiver uma resposta do 

Executivo, o Vereador acredita que o Doutor Marlon tem essa questão, acha que ele pode procurar 

o MP (Ministério Público), para ver o que pode ser tomado, disse que não é questão do Executivo 

colocar a mão e fazer, mas cobrar da empresa para que seja feito. O Vereador espera que seja 

buscado essa garantia desta obra, as pessoas estão felizes com esse calçamento, mas esperam que 

mantenha assim em boas condições, e ali no trevo teve alguns problemas. Disse que essa é uma 

questão também de informar a população, porque muitas vezes, como que funciona essa questão 
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das obras? Então a população está informada que existe a garantia, e o Executivo pode buscar essa 

garantia, e o Vereador espera que façam isso, para que se resolva esse problema, e esse calçamento 

dê condições de uma boa trafegabilidade, aproveitando essa grande obra, esse grande investimento 

que foi feito nessa via. O Vereador agradeceu a todos, e disse que se algum colega quiser participar 

deste pedido, será bem-vindo. Agradeceu a atenção de todos que acompanham e até uma próxima 

sessão. Na sequencia, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR MAICO ROBERTO 

HERMES que fez o seguinte pronunciamento: O Vereador iniciou seu pronunciamento saudando o 

Presidente Gilmar Castanho, os demais colegas Vereadores, o Assessor Jurídico, as Servidoras da 

Casa, saudou a Dianara e as pessoas que acompanham através do Facebook. Após o Vereador Maico 

disse que nos últimos dias várias pessoas chegaram até ele perguntando sobre o que aconteceu 

com os pneus no Parque de Máquinas, alguns falando em furtos, outros falando a respeito dos 

pneus, o Vereador não sabe se essa pergunta vai ser respondida em modo de pedido de informação 

ou se algum responsável pelo Parque de Máquinas, venha aqui explicar o que aconteceu, uns falam 

que foi furtado os pneus e foi recuperado, mas muitas pessoas questionam sobre esse 

acontecimento, neste sentido o Vereador pediu que venha a resposta a modo de pedido de 

informação ou que alguém responsável venha esclarecer isso, para assim poder levar até a 

população. Prosseguindo proferiu alguns pedidos verbais, onde  traz aqui o pedido de seu Nilson 

Rodrigo de Oliveira, o Vereador disse que esteve conversando com ele, ele mora na rua Sete de 

Setembro, e o Nilson colocou a questão que os motoristas não estão respeitando a sinalização na 

Rua Sete de Setembro, não respeitam a placa de PARE, não respeitam a questão de faixa de 

segurança, e  pediu ao Vereador para que fizesse o pedido aqui, para que se fosse possível, seja 

estudado para que seja construído um quebra-molas na Rua Sete de Setembro, pois é a única forma 

de fazer tirar o pé do acelerador é o quebra-molas, disse o Vereador. Também trouxe pedido dos 

moradores do Distrito de Vila Rica, para que seja patrolada e dada uma geral na estrada que liga 

Chapada a Vila Rica, no trecho que falta fazer calçamento. Após falou que na semana passada o 

Vereador disse que falou sobre terraplanagem, que muitas pessoas estavam questionando, e 

pedindo porque estavam sendo feito para uns e não estavam sendo feito para outros, colocaram ao 

Vereador também sobre pedra para posso negro, que para uns tem, para outros não tem, e como 

o Vereador foi cobrado na semana passada, que ele poderia doar terra, pois as pessoas querem 

carga de terra, neste sentido disse  que o município de Chapada está bem financeiramente, e sugeriu 

que poderiam comprar uma área para ser retirada terra, para assim ceder para essas pessoas, no 

entanto Vereador Maico ressaltou  que na sua propriedade não possui terra para ceder, mas uma 

ou outra carga disse que ajeitaria se fosse preciso. Mas está aqui trazendo os anseios da população, 

uma vez que a população está construindo uma casa, precisa de duas, três cargas de terra, tem que 

comprar. O Vereador disse que isso nunca aconteceu no município, precisa de pedra para posso 

negro tem que comprar, disse que de repente deviam comprar uma agenda e se programar e fazer 

uma terraplanagem, fazer um estoque de terra como era feito ali onde agora a Eletrocar troca os 

postes, do lado do campo de futebol de areia no atlético, ali muitas e muitas vezes tinha estoque de 
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terra, que ai era cedido para as pessoas que queriam construir no município, pediu para que se 

programarem para que isso não acontecer, que fazer uma casa hoje em dia não é muito fácil, já tem 

um esquema burocrático muito pesado, para as pessoas que querem construir, e ainda se  essas 

pessoas precisarem comprar essa terra, para conseguir fazer seus aterros, ou pedra para posso 

negro, disse que fica muito mais difícil querer investir no município. Finalizou agradecendo. Após, o 

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

Inicialmente o Vereador saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho e em nome dele os demais 

colegas Vereadores, saudou o Assessor Jurídico Marlon, Servidores da Casa, também a Dianara que 

está acompanhando, as pessoas que acompanham pelo Facebook. De imediato o Vereador 

Leonardo falou sobre o resultado da sua visita a Porto Alegre nos dias 6 e 7 de julho, que já havia 

anunciado na semana passada, no entanto disse que  na manhã de segunda feira o Deputado 

Federal Daniel Trzeciak ou Daniel da TV em entrevista à Radio Simpatia, anunciou o repasse de cento 

e cinquenta mil reais em recursos para a educação do município, o Vereador disse que foi resultado 

dessa visita, dessa conversa com o Deputado, o Vereador disse que fica feliz em conseguir esse 

recurso para o município de Chapada, mais um recurso entre tantos, que pretende lutar e tentar 

conseguir para o município de Chapada. Falou também disse que na quarta feira recebeu a visita do 

Assessor do Deputado Lucas Redecker, Deputado Federal também do PSDB, senhor Junior Voss, na 

ocasião  estiveram visitando a escola São Luiz Gonzaga, na oportunidade entregaram para a diretora 

Simone e equipe o pedido protocolado pelo Deputado Lucas para construção de uma biblioteca 

nova para essa escola, após também visitaram vários lugares da cidade, escolas para futuros pedidos 

também junto ao Deputado, após estiveram reunidos com o Presidente do PSDB Valdez e com a 

coordenadora da educação Eni do Nascimento. Ocasião que colocaram neste encontro, várias 

demandas para o Assessor, assim como falaram sobre projetos futuros para o município, disse que 

foi mais um contato proveitoso, interligando, deixando a comunidade mais perto do Deputado com 

a visita desse Assessor, e como já recebeu a confirmação do Deputado Lucas, ele já afirmou o 

compromisso com o município, para repassar recursos, só esperam uma definição de que recursos 

serão. Já no sábado, seguindo encontros, o Vereador Leonardo recebeu a visita do Presidente do 

PSDB e também Vereador Raul Pazuch e também do Vereador Jorge Alan Souza, ambos da cidade 

de Frederico Westphalen, um retorno de uma reunião em Passo Fundo passaram aqui em Chapada, 

onde também conversaram sobre vários assuntos, ações a nível de região, recursos e investimentos 

regionais, conversando entre uma união de municípios, para os municípios também se reunirem em 

torno de recursos a nível regional, também ações do PSDB  a nível de município, estado, país, 

também analisando a política a nível de Brasil, onde  colocaram como já sabem, que a população 

está hoje desacreditada da política, mas o importante é que a população entenda que a política é 

importante, dependemos da boa política, o que precisamos é acabar com os maus políticos, e isso 

a gente faz analisando ações, o trabalho de cada político e principalmente votando em políticos 

comprometidos com o povo. Após o Vereador Leonardo disse que como já vem a vários meses, 

divulgando a vacinação a nível de Brasil, estado e município, total de pessoas que receberam ao 
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menos uma dose no Brasil são sete milhões novecentos e quarenta e nove mil, perfazendo um total 

de 51% da população, total de pessoas totalmente imunizadas que receberam duas doses ou dose 

única quarenta e seis milhões cento e cinquenta mil, fazendo total de 21,79% da população, disse 

que no Rio Grande do Sul com a primeira dose, foram seis milhões quinhentos e trinta mil, 57% da 

população vacinada com a primeira dose, com a segunda dose dois milhões novecentos e setenta e 

três mil, um total de 29% da população, e com dose única duzentos e noventa e três mil pessoas já  

no município de Chapada com a primeira dose foram cinco mil oitocentos e noventa e sete pessoas, 

66,5% da população, e com a segunda dose dois mil oitocentos e quarenta e sete pessoas, fazendo 

um total de 33,6%, e com a dose única duzentos e sessenta e oito pessoas. Para encerrar o Vereador 

Leonardo, disse que ouvindo o colega Maico falar sobre as terras, e terraplanagem, ressaltou  que 

isso é um problema de vários anos atrás, diz isso, porque ele tem até hoje, uma mensagem de dois 

anos atrás, do responsável pelo Executivo ou Prefeito Municipal, mandando para o Vereador, 

quando o mesmo  construiu sua firma, dizendo que se o Vereador quisesse terra, deveria arrumar, 

e que não fosse da cidade, e que não fosse de longe, porque não teria lógica levar terra da cidade 

para o interior, neste sentido o Vereador Leonardo disse que então é a mesma resposta, que 

provavelmente  é um problema de anos, e que estão vendo esse problema só agora. O Vereador 

disse que para fazer terraplanagem e preencher o galpão o vizinho veio com o trator para fazer o 

preenchimento, então é um problema que vem de muitos anos, e a resposta do Prefeito anterior 

foi essa, que se ele quisesse terra ele deveria arrumar, disse o Vereador. Finalizou agradecendo. Ato 

contínuo, o Presidente solicitou para o Vice-Presidente da Casa, Vereador Alcino Rui Kohlrausch, 

para lhe substituir na direção dos trabalhos e lhe conceder a palavra, para poder fazer seu 

pronunciamento, fazendo uso da palavra o VEREADOR GILMAR CASTANHO que disse o seguinte: 

Inicialmente o Vereador Gilmar Castanho saudou o Vice Presidente Alcino que assumiu os trabalhos, 

em nome dele saudou os demais Vereadores, o Assessor Jurídico da Casa Marlon, funcionários dessa 

Casa, também a Dianara, aos ouvintes do Facebook. Prosseguindo o Vereador comentou um pouco 

sobre o andamento da pandemia, que estamos se livrando da pandemia, e disse que está voltando 

ao normal, e isso é importante para os comerciantes, enfim para o funcionamento do país, que volte 

tudo ao normal e que possam ter uma vida de novo com liberdade. Após disse que ouvindo os 

colegas falar, disse que durante essa semana muitas pessoas vieram agradecer os serviços que a 

administração está fazendo nas estradas, onde as pessoas do município, do interior estão muito 

contentes, e eles indagaram ao Vereador, pedindo Castanho como vocês conseguem fazer em sete 

meses, tantos serviços nesse interior? Como que antes não era feito? O que foi feito do maquinário 

antes? Será que nós não éramos importantes para eles? É isso que as pessoas do interior estão 

comentando, que hoje estão vendo uma grande diferença, só a sete meses de governo, o povo está 

vendo uma evolução grande nos serviços prestados para a população através das estradas. O 

Vereador Gilmar Castanho, disse que fica contente por isso, porque foi por isso que se elegeram, 

para fazer a diferença, e estão fazendo, porque ele lembra que a anos atrás quando ele foi Vereador 

aqui na Casa, que era outra administração, o sofrimento que era das pessoas, principalmente as 
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pessoas que trabalham com bacia leiteira, o sofrimento que era nas estradas, o sofrimento que era 

conseguir um serviço máquina, mas hoje graças a Deus está andando com a administração, o povo 

está ficando contente cada vez mais, está ficando satisfeito. Neste sentido disse que ouvindo o 

colega Kelvin falar sobre a obra do calçamento, que tem que fazer uns reparos e também nos 

trechos do trevo, e o trecho que segue em direção a Linha Diogo, o Vereador Gilmar Castanho disse 

que os moradores da Linha Diogo são sem sorte com a administração passada, primeiro fizeram o 

conAide, como dizia aqui o asfalto de barro, os alemães dizem Knatchi, ai gastaram de início 

duzentos e poucos mil, depois tiveram que tirar fora, cascalhar de novo, todos sabem do sofrimento 

daqueles moradores, que não tinha carro que parava em cima, não tinha caminhão que parava em 

cima, era uma dificuldade imensa, aí fizeram o calçamento e agora estão com esse problema que o 

calçamento foi mal feito, então os moradores da Linha Diogo foram sem sorte com a administração 

passada, mas o Vereador tem certeza que no momento certo essa administração vai fazer os 

reparos, porque a população não tem culpa da administração passada, os moradores da Linha 

Diogo, não tem culpa da administração passada ter feito, no início o conAide, agora esse calçamento 

mal feito. Mas o Vereador tem certeza que o Executivo assim que der vai fazer esses reparos, e essas 

indagações de vocês disse o Vereador que talvez poderiam até falar com o Prefeito anterior que é 

amigo de vocês, que sempre tiveram juntos, talvez ele tenha uma resposta mais rápida, mas o 

Executivo vai dar sim a resposta, até porque é uma prorrogativa do Vereador tirar suas dúvidas, mas 

o Vereador Gilmar Castanho acredita e tem certeza que o Executivo vai responder esses pedidos de 

informação que fizeram. Mas disse novamente que infelizmente os moradores da Linha Diogo foram 

sem sorte com a administração passada, duas obras que foram feitas, as duas não deu certo, mas 

vão torcer que o atual Prefeito faça esses reparos para que as pessoas da Linha Diogo fiquem bem 

atendidas, que tenham a trafegabilidade necessária, para escoar suas produções. Finalizou 

agradecendo. Reassumindo os trabalhos, o Presidente Vereador Gilmar Castanho concedeu a 

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

saudação, o Vereador Alcino cumprimentou a colega Vereadora Sandra pelo seu aniversário, 

desejando que tenha muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, e que tenha muita vida nesses 

anos todos, junto com seus familiares. Também parabenizou a colega Sandra pelo título que 

conquistou como Vereadora afro progressista, o Vereador disse que ela merece, que a mulher está 

no lugar certo, no Legislativo, é no Executivo, é em todas as funções, a mulher pode estar onde ela 

quiser, desejou parabéns mais uma vez por essa conquista, disse que isso orgulha a Casa, e com 

certeza toda a população de Chapada. Prosseguindo o Vereador Alcino fez um pedido verbal, que 

se eleve o nível da altura de caixa de água em São Miguel, no alto do morro, perto da propriedade 

de Jânio Martins, fica perto da antiga propriedade do falecido Floriano Stürmer, pois os moradores 

ali próximos tem dificuldade de conseguir água em suas propriedades.  Em seguida disse que com 

muita alegria na Sessão passada foi protocolada nesta Casa a Recomendação 012/2021, de nossa 

autoria, a qual pede a inclusão no currículo Escolar da disciplina de empreendedorismo  nas Escolas 

municipais do município.  Hoje, o Vereador Alcino, traz os aplausos para o Executivo, pois o Prefeito 
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Gelson e Moacir sempre prontos e acompanhando em tempo real o progresso da nossa Chapada, 

já mandam o Projeto 049, que é muito importante para os jovens empreendedores, sendo 

semelhante ao que colocaram em anexo à recomendação 012.  Finalizou, sua fala, o Vereador 

Alcino. Logo após, o Vereador Dariano Guth solicitou espaço de LÍDER DE BANCADA DO MDB, sendo 

concedido pelo Presidente ao que disse que foram vários assuntos debatidos na Tribuna, mas quer 

fazer referência em apenas um, onde foi dito que os moradores da Linha Diogo não tem sorte. O 

Vereador Dariano disse ao Presidente dessa Casa, que achou que iria dizer que tinha conseguido 

mais recurso para fazer mais um trecho de calçamento na Localidade de Linha Diogo. Disse que não 

é uma questão de sorte. É realizado uma licitação, assim como foi feita a quadra de skate e várias 

outras obras que foram realizadas no nosso município, como calçamento, ginásio de esportes, etc. 

Existe empresas que fazem bem e empresas que infelizmente não. A licitação foi feita para executar 

a obra e existe garantia para fazer reparos. Aliás, espera que os novos calçamentos que serão feitos 

sejam perfeitos e acredita que serão construídos muitos quilômetros de calçamento, tanto quanto 

que a administração anterior fez, ou até mais ainda. Mas, só erra, como dito pelo Presidente desta 

Casa, quem é incompetente. Porém errar é humano. Acredita que essa administração tem boa 

vontade política para resolver o mais breve possível esse problema e outros que podem acontecer, 

porque os ex-prefeitos que foram eleitos, assim como o Prefeito Gelson Scherer foram eleitos para 

resolverem os problemas. Disse que estão aqui para achar solução e não criar mais problemas. 

Infelizmente o calçamento foi mal feito e não é o prefeito que vai lá colocar as pedras, apenas ele 

Licita para fazer a execução da obra. Disse novamente que serão feitos vários quilômetros de 

calçamento e será de muita perfeição. Quem sabe, o Presidente desta Casa, consiga recursos para 

construir mais um quilometro de calçamento na localidade de Linha Diogo em direção ao Distrito 

de São Miguel. O Vereador Dariano frisou que está tentando recursos com os Deputados do MDB e 

acredita que o Presidente desta Casa também está reivindicando. Ressaltou o Vereador que não é 

uma questão de sorte, pois eles são pessoas de muita sorte e que ajudam nosso município. Esse 

quilometro de calçamento foi construído com recursos oriundo de uma emenda do Deputado 

Federal Osmar Terra. Como já havia dito, se cada Vereador conseguir recursos para fazer um 

quilômetro de calçamento por mandato, teremos 09 (nove) quilômetros de calçamento em vários 

trechos do nosso município. Agora, se o calçamento for mal construído, isso pode acontecer em 

qualquer administração, mas não é porque a comunidade foi sem sorte.  Em seguida, o Vereador 

Maico Hermes solicitou espaço de LÍDER DE BANCADA DO PDT, sendo concedido pelo Presidente, 

ao que disse que escutando o Vereador Kelvin Schuh falar sobre a Perimetral Osvaldo Balduino 

Richter, inclusive quando elaboram o pedido de informação, conversaram sobre o assunto. Falou 

que sabe que várias obras que foram construídas deram problemas, inclusive quando o prédio da 

Câmara de Vereadores foi construído, o senhor Gilmar Castanho era Vereador na época, o ex-

vereador Paulo Campana era Presidente e o ex-vereador Marcos Ott era vice-presidente e fizeram 

parte do processo de criação. Depois assumiram a Presidente dessa Casa os seguintes ex-

vereadores: Maico Hermes, Valdecir Schuh, Loiva Gauer e Noely de Castro e todos tiveram que fazer 
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melhorias no prédio da Câmara de Vereadores, citando como exemplo o piso do segundo andar, 

que soltou todo ele, num mês estourava numa sala, no outro mês em outra sala e assim por diante. 

E assim são as obras. Só dão problemas quando são feitas. Foi o que aconteceu na Perimetral 

Osvaldo Balduino Richter. Por isso, estão cobrando o Poder Público para que sejam feitas as 

melhorias. A Gestão anterior fez 14 (quatorze) quilômetros de calçamentos na cidade e no interior. 

Por terem feito essa quilometragem de calçamento, algum trecho deu problema, e que bom que 

deu problema, porque foi construído calçamento. Se for realizada a melhoria nos trechos indicados, 

terão calçamento por muitos e muitos anos pela população de Chapada. Por isso, não podem deixar 

estragar o que está feito. Vamos manter em boas condições o que está feito, para que no futuro 

não precisem gastar mais recursos. Hoje a responsabilidade é do Prefeito Gelson Scherer, por isso 

precisam cobrar a atual administração que está no poder.  Na sequência, o Vereador Kelvin Schuh 

solicitou espaço de LÍDER DE BANCADA DO PTB, sendo concedido pelo Presidente, ao que disse que 

o Vereador Dariano Guth entende muito de emendas parlamentares, inclusive pediu ajuda ao 

mesmo para fazer alguns contato. Também sabe que alguns colegas Vereadores da Bancada da 

Situação receberam ajuda do Vereador Dariano. Não sabe dizer se agradeceram ao Vereador 

Dariano pela ajuda que receberam. Mas o Vereador Dariano injetou na veia recursos que vieram 

para o município de Chapada e não ouviu nenhum agradecimento. Porém a política as vezes faz isso 

com as pessoas. Sobre o conAeid, disse o Vereador Kelvin que na época falou que é para testar um 

trecho, para ver se funcionava. Naquela época a administração julgou que funcionaria, mas deu 

problema. No entanto, é homem para admitir que deu problema nessa obra. A questão do 

calçamento, para vocês entenderem irá explicar novamente. Falou que pediu ao Poder Executivo 

para procurar a garantia que está de direito do Município. Ouviu do Vereador Maico Hermes que o 

atual prefeito é o Gelson Scherer, inclusive ouviram aqui várias vezes que ele ganhou a eleição de 

uma forma esmagadora, e ganhou mesmo, por isso agora tem que fazer valer esses votos que 

receberam. Ressaltou que não pediu ao prefeito para colocar pedra por pedra. Em conversa com o 

prefeito e ele foi muito compreensível, muito mais que os Vereadores, tendo pedido para procurar 

a garantia da obra.  Falou também que já solicitou recursos de emenda parlamentar, mas ainda não 

foi contemplado, espera que seja. Quando a atual administração fizer 14 (quatorze) quilômetros de 

calçamento e der problemas devido a licitação, pois não podem se fazer de desentendidos e não 

saber como funciona uma Licitação, daí irão conversar. Falou que não gosta de lembrar muito do 

passado, mas as administrações são feitas de erros e acertos. Lembrou que há 08 (oito) anos atrás 

também trabalharam com a prefeitura em situações que dificultou o trabalho. Essa administração 

também está tendo alguns problemas que deverão ser resolvidos. Mas todos estão procurando 

acertar mais e errar menos. Precisam ter essa compreensão entre os Vereadores, porque senão não 

irão para frente.  O Vereador Kelvin disse ao Vereador Leonardo sobre a terra, que seu pai Telmo 

Schuh falou com o vice-prefeito Moacir Grethe, que irá alargar uma estrada e vai sobrar terra. Diante 

disso, falou que não estão sendo oposição, mas estão ajudando a melhorar. Espera que possam 

trabalhar em conjunto e se não fosse essa intenção nem cederiam a estrada para alargar e melhorar. 
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Logo a seguir, o Presidente Vereador Gilmar Castanho solicitou ao Vice-Presidente Vereador Alcino 

Kohlrausch para assumir a direção dos trabalhos e lhe conceder a palavra. Após, o Vice-Presidente 

concedeu a palavra ao VEREADOR GILMAR CASTANHO USOU ESPAÇO DE LÍDER que disse que 

ouvindo a indagação dos 03 (três) Vereadores da oposição, se referindo ao Vereador Kelvin Schuh 

que essa é a sua primeira Legislatura, mas o papel do Vereador é fiscalizar. Lamentou que os 

Vereadores Maico Hermes e Dariano Guth terem esquecidos de fiscalizar as obras na administração 

passada. Ao contrario dessa administração que estão cobrando e exigindo uma coisa do Poder 

Executivo que que não foi ele que fez. Mas eles mesmo que fizeram, porque estavam juntos na 

administração passada. O Vereador Gilmar Castanho disse que sua posição não muda, porque os 

moradores da Linha Diogo sofrerem, e vocês precisam admitir que foi feito algo errado e brincaram 

com os recursos públicos. Com recursos públicos e coisas dos outros não se deve fazer experimento. 

Precisam trabalhar com coisas concretas. Com que realmente trará benefícios para a população.  A 

administração não pode pegar o orçamento e começar fazer pesquisas no nosso município e trazer 

algo que não tinha respaldo técnico e nem cientifico. Para fazer esse asfalto, era um amigo da 

Petrobrás. Lembra-se muito bem que durante a campanha política diziam que iriam ganhar a eleição 

e fazer asfalto no município. O asfalto deles virou em 03 (três) galãzinho de 20 (vinte) litros de um 

liquido que largaram em cima da terra. A pessoa mais leiga enxergava que aquilo não iria dar certo. 

Mas quiseram fazer o experimento, com recursos públicos. E as outras pessoas precisando de 

estrada e de pedras, mas pegaram dinheiro do orçamento e investiram naquele trecho. Primeiro 

tiraram todo cascalho, depois largaram aquele liquido, após ficaram teimando que iria dar certo, 

mas era carro e caminhão caindo na sarjeta. Com passar do tempo viram que não funcionou e 

colocaram cascalho, dando mais despesa para o município. Após construíram o calçamento, onde 

os Vereadores estão apresentando que deu problema. A única coisa que tem para dizer aos 

moradores da Linha Diogo, que eles foram sem sorte. Agora isso vai ser corrigido, porque eles 

merecem e precisam de um calçamento de qualidade. É bom que os Vereadores da oposição 

resolveram fiscalizar, porque o único objetivo dessa administração e fazer obras bem feitas e que 

tragam resultado para nossa população. E é isso que estão fazendo. Todos estão enxergando a 

diferença dessa administração. E isso não é o Vereador Gilmar Castanho que fala. Isso é o povo que 

fala. Disse que tem certeza que toda a população vem falar isso para vocês. O Vereador Gilmar 

Castanho disse que trouxe várias emendas parlamentares para Chapada que foram destinadas para 

o Distrito de Boi Preto, para Localidade de Bom Pastor, para Linha Westphalen e também para o 

Hospital São José de Chapada. Disse que para ele isso são “ossos do ofício”, e é sua obrigação, mas 

não sai se gabando e tocando trombeta que conseguiu essas emendas, porque está sendo pago para 

ajudar a população e não para fazer demagogia aqui como muitos fazem. Disse ao Vereador 

Dariano, que se o mesmo ajudou essa administração, e espera que alguém coloque um tapete 

vermelho na tua frente, não irão colocar. Se o Vereador Dariano quiser ajudar a administração, que 

é sua obrigação, que ajude. Agora se não quiser o problema é seu. Ninguém vai fazer uma festa em 

comemoração ao Vereador Dariano que conseguiu recursos para o Município de Chapada. De 
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repente, se sair um baile chapadafest, podem pedir para uma banda anunciar o nome do Vereador 

Dariano e daí você ficará satisfeito. Ato continuo, 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 LEGISLATIVO Nº 003/2021 que “Homologa o 

crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do exercício de 2021 em 

decorrência de situação de Calamidade Pública”. 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 Legislativo nº 003/2021 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 Legislativo nº 003/2021 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 Legislativo nº 003/2021, tendo inscrito o Vereador Dariano Agostino Guth, ao que 

disse que o projeto em discussão é muito importante, pois visa homologar recursos créditos 

extraordinários recebidos no ano passado, inclusive já debateram nessa Casa sobre esses recursos, 

onde deveriam ser aplicados. Tem gente que fala em demagogia, mas já fez demagogia aqui de 

outras questões, inclusive sobre recursos federais, que iria comprar respirador. Todas as 

administrações, pelo que vem acompanhando, até mesmo o Governador do Estado Eduardo Leite 

fez conforme está na Lei a destinação deste recurso. Aqui está sendo feito, pelo o que entendeu do 

Poder Executivo, de forma legal, a destinação deste recurso para a Assistencial Social, que acredita 

que será bem utilizado pelo Secretário Municipal Ademir Renner e toda a sua equipe. São recursos 

do Covid-19 que estão sendo usados não para a saúde, diretamente dito, como alguns aqui fizeram 

demagogia, dizendo que deveria ter sido gasto na saúde etc. Mas, agora na oportunidade que se 

tem e não podem desperdiçar o recurso e legalmente assim como foi feito na administração passada 

está sendo feito agora e o Poder Executivo está trabalhando para fazer seu melhor, no caso está 

utilizando esse recurso para não devolver, destinando para a Assistência Social. Deseja que façam 

bom uso deste recurso e estão votando com urgência esse projeto que chegou aos Vereadores com 

prazo estourando, mas querem votar hoje e ajudar no que for possível. Encerrou dizendo que eram 

essas as suas considerações. Em seguida, o Vereador Gilmar Castanho disse que R$ 53.000,00 

(cinquenta e três mil) reais não é R$ 1.000.000,00 (um milhão) de reais. Não havendo mais nenhum 

Vereador inscrito, de imediato o Presidente colocou em votação o PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 

003/2021, 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 
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COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, pelo tempo máximo de cinco minutos, vedado o aparte de 

acordo com o § 2º do Art. 58 do Regimento Interno. Nesta fase, o Presidente informou aos 

Vereadores que na próxima terça-feira, dia 17 (dezessete) de agosto ás 18 (dezoito) horas e 30 

(trinta) minutos, a professora Vera e demais professores do Turno Integral do Distrito de Tesouras, 

farão uma apresentação de um trabalho para os Vereadores. 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 10 DE AGOSTO DE 2.021. 

 

                           Gilmar Castanho                                        Sandra Mary Almeida Mattjie  

Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 

 

 

 

 


