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ATA Nº 3879 

 

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, com início às dezenove 

horas, conforme determina Resolução Administrativa de Mesa nº 007/2021, tendo por local o 

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

ORDINÁRIA, a trigésima terceira 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; Dariano Agostino 

Guth do MDB; Kelvin Luís Schuh do PTB, e Maico Roberto Hermes do PDT. Em seguida, o Presidente 

Vereador Gilmar Castanho convidou a Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie para proceder à 

leitura de uma passagem do Livro Sagrado. Logo após, o Presidente colocou em discussão da ATA 

Nº 3878 da Sessão Ordinária realizada aos oito dias do mês de setembro 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 

para a Primeira-Secretária Vereadora Sandra Mary Almeida Mattjie para proceder à leitura das 

correspondências recebidas e expedidas por essa Casa. 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 Leonardo 

André Krindges seguido pelos Vereadores Sandra Mary Almeida Mattjie, Gilmar Castanho, Alcino 

Rui Kohlrausch, Salete Maria Damer, Marlei Inês Ritterbusch, Kelvin Luis Schuh, Maico Roberto 

Hermes e Dariano Agostino Guth. Primeiramente, o Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR 

LEONARDO ANDRE KRINDGES que falou o seguinte: Inicialmente o Vereador Saudou o Presidente 

da Casa Gilmar Castanho, em nome dele saudou os demais colegas Vereadores. Saudou o Assessor 

Jurídico Marlon, os Servidores da Casa e a todas as pessoas que acompanham pelo Facebook. Em 

seguida, o Vereador Leonardo informou os dados da vacinação no país. Hoje, 138.643.000 pessoas 

receberam a primeira dose, equivalem 65% da população brasileira. São 75.579.345 pessoas 

totalmente imunizadas (com as duas doses ou dose única) e equivale a 35,43 da população 

brasileira.  No Rio Grande do Sul 7.788.000 pessoas receberam a primeira dose equivalendo a 68% 

da população. São 4.750.970 pessoas totalmente imunizadas (com as duas doses ou dose única) e 

equivale 41% da população do nosso estado. No município de Chapada foram vacinadas 7.108 

pessoas e com dose única 268 pessoas e equivale a 80% da população chapadense. O Vereador 

Leonardo parabenizou a Coagril (Cooperativa dos Agricultores) que comemorou 35 anos de 
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fundação. Parabenizou toda a diretoria, colaboradores e todos os sócios. Essa empresa vem 

fortalecendo a economia do município, gerando emprego, com grandes investimentos. Em seguida 

o Vereador disse que na tarde de sábado fez a doação de 50% do seu salário, referente ao mês de 

agosto ao Grupo Teatral Quintana. Devido a pandemia este grupo por um certo período não estava 

mais realizando os ensaios, mas agora voltaram aos ensaios e já tem uma apresentação 

programada para o ano que vem. O recurso foi utilizado para compra de aparelhos para arte 

circense. Disse que fica grato em poder fazer essa doação e parabenizou os professores e demais 

pessoas envolvidas no grupo, principalmente as crianças, que no sábado à tarde estavam 

ensaiando, se dedicando. O Vereador Leonardo comentou sobre a entrevista realizada, no dia 

hoje, no gabinete do prefeito, onde contou com a participação do Prefeito, Vice-Prefeito e todos 

os Secretários Municipais, que falaram sobre os trabalhos que estão sendo realizado pelo Poder 

Executivo. Também foi colocado sobre os recursos de R$ 110.000,00 destinado pelo Deputado 

Mateus Wesp do PSDB, onde será construído calçamento na comunidade de Boi Preto e na Linha 

Borges de Medeiros. Agradeceu ao Deputado pela destinação deste recurso. Falou também que 

está acompanhando o pedido de colocação de lixeiras em nosso município e o Secretário da 

Agricultura Telmo falou que estão colocando as lixeiras/contêineres. O Vereador agradeceu e 

parabenizou a secretaria da agricultura pela iniciativa de colocar as lixeiras. O Vereador Leonardo 

destacou que a entrevista com a presença dos Secretários foi uma oportunidade, para que os 

mesmos pudessem falar sobre o trabalho que estão sendo realizando pela equipe de cada 

secretaria. Também agradeceu ao Vice-Prefeito Moacir e equipe do Parque de Máquinas, pelo 

concerto da estrada geral que vai em direção ao Distrito de Vila Rica. Disse que recebeu vários 

pedidos para que fosse arrumada essa estrada e agora as pessoas estavam agradecendo. Após 

falou que o PIB do Estado do Rio Grande do Sul teve um crescimento de 4,7%, mostrando que 

apesar de todos os problemas que tivemos durante a pandemia a economia do estado, a 

população continua trabalhando e continua desenvolvendo o estado. Também, hoje foi divulgado 

uma notícia importante que o Rio Grande do Sul a partir do ano que vem estará entre as menores 

alíquotas de ICMS do Brasil. A alíquota geral do ano passado era 18%, esse ano é 17,5%. No ano 

que vem será de 17%. O imposto sobre energia, combustíveis e telecomunicações que este ano 

está em 30% a partir de 1º de janeiro de 2022 será de 25%. Uma redução numa carga tributária 

que ajuda a todos. O Vereador Leonardo também falou que estamos na Semana Farroupilha. 

Parabenizou todos os gaúchos e gaúchas do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Como diz a 

música: “gaúchos abrindo fronteiras”, pois em todos os estados temos o povo gaúcho expandindo 

serviços e trabalhando muito. E como diz uma parte do hino rio-grandense: “sirvam nossas 

façanhas de modelo a toda terra”. O Vereador falou da importância dos quatro projetos baixados 

nesta Casa, sendo que destes serão votados três projetos, destacando o projeto de lei nº 055 que 

dispõe sobre o fornecimento de uniforme escolar gratuitamente aos alunos da rede de ensino 

pública municipal. Espera que nos próximos dias os alunos poderão contar com esse uniforme. 

Concluiu agradecendo. Dando seguimento, o Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA 
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SANDRA MARY ALMEIDA MATTJIE que falou o seguinte: Inicialmente a Vereadora Sandra saudou 

o Presidente Gilmar Castanho em seu nome saudou os Vereadores. Saudou o Assessor Jurídico, as 

funcionárias da Casa e a todos que acompanham pelo Facebook. A Vereadora Sandra parabenizou 

a Coagril pela comemoração dos seus 35 anos de fundação, ocorrido no dia 5 de setembro. A 

Coagril nos orgulha muito pelo seu trabalho sério e responsável, e também pela geração de 

empregos, sempre buscando melhorar e crescer para melhor atender seus associados. Desejou 

que continue sempre sendo um sucesso e orgulhando o município de Chapada. A Vereadora 

comentou que quando veio morar em Chapada, na época não tinham uma emissora de Rádio, 

lembrando que o programa de rádio da prefeitura era realizado uma vez por semana, e era 

transmitido em emissora de outros municípios.  Com o passar dos anos, nosso município foi 

evoluindo e foi fundada a Rádio Simpatia AM 1500 e depois 91.7 FM. A Vereadora considera essa 

evolução uma conquista para o município. Diante disso, a Vereadora parabenizar os proprietários 

da 91.7 FM Simpatia pelos 08 anos de existência. Em seguida, disse que a atual administração 

expôs através da Rádio Simpatia os trabalhos realizados, desde que o Prefeito Gelson assumiu a 

administração municipal. Em sua opinião, essa entrevista foi importante, para poder esclarecer e 

mostrar para população um pouco do que está sendo feito. As vezes os munícipes questionam 

alguma coisa, então foi dada a oportunidade os secretários para que falarem, bem como ao 

Prefeito Gelson e o Vice-Prefeito Moacir, sobre o que está sendo feito, os investimentos, os gastos 

e também os problemas que enfrentam. A Vereadora disse que concorda que os munícipes 

questionem sobre os recursos que tem disponíveis ou até mesmo para reclamar. Mas reforçou sua 

posição, dizendo que acredita que as coisas podem ser resolvidas de uma maneira diferente do 

que com denúncias. Disse que os Vereadores são fiscalizadores, por isso, as pessoas podem 

procura-los para questionar e os Vereadores podem dar uma resposta. Essa também é a função 

dos Vereadores. Falou que o Jurídico do Executivo poderia estar trabalhando em alguma coisa 

mais útil do que ficar trabalhando para se defender. Falou que considera o Prefeito Gelson uma 

pessoa muito ponderada, muito tranquila, analisa muito antes de agir e trabalha com bastante 

cautela. Desejou que ele continue com esse trabalho. Frisou que não é de ficar colocando muitos 

pedidos aqui na tribuna, mas reivindica as demandas diretamente ao Vice-Prefeito Moacir. 

Destacou que muitas vezes quando não dá para fazer algum serviço naquele momento, sempre o 

Vice-Prefeito Moacir vem e explica as razoes e pede para aguardar, porque naquele momento não 

consegue fazer. A Vereadora Sandra disse que quando pedem uma lixeira, um quebra-mola ou 

pedra brita e não dão respostas, ficam se questionando o porquê. Por isso acha importante dar 

uma explicação do porque não conseguem atender a demanda e explicar o que está acontecendo. 

Afinal todos tem o direito de saber. Neste sentido a Vereadora agradeceu ao Prefeito Gelson por 

ter atendido o pedido que ela fez em nome das famílias, para fechar nos finais de semana (sábado 

e domingo) a rua da Praça da República, inclusive foi melhor do que o esperado, porque ela 

solicitou que fosse fechasse aquela rua que era em frente a academia e o Prefeito a informou que 

serão fechadas as Sete de Setembro e a da Rua da República nos sábados e domingos, para que as 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

crianças tenham espaço para brincar e mais segurança. Então, agora a Vereadora faz um pedido 

às famílias, para que as crianças utilizem esses espaços e com cuidado e respeito com as outras 

pessoas. Para encerrar a Vereadora parabenizou todos os gaúchos e gaúchas do nosso Rio Grande 

do Sul. O dia 20 de setembro é dia de celebrar as conquistas dos antepassados e reforçar o nosso 

amor, nosso orgulho de ser gaúcho. Parabéns a todos nós gaúchos que amamos esse Rio Grande 

do Sul e trabalhamos para que sempre cresça cada vez mais. Concluiu agradecendo. Ato contínuo, 

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

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

fazendo uso da palavra o VEREADOR GILMAR CASTANHO que disse o seguinte: O Vereador iniciou 

seu pronunciamento saudando o Vice-Presidente da Casa Alcino que assumiu os trabalhos, em 

nome dele saudou os demais Vereadores. Fez uma saudação ao Assessor Jurídico da Casa Marlon 

e a servidora Júlia que está assessorando os trabalhos. Também saudou as pessoas que estão 

ouvindo e assistindo através do Facebook. O Vereador Castanho disse que estão na Semana 

Farroupilha e no dia 20 de setembro comemoram o dia do gaúcho, dia da revolução farroupilha. 

O povo gritava por menos impostos. O povo gaúcho não aguentava mais produzir o charque, o 

coro ser penalizado devido as altas taxas de impostos que era cobrado. E o nosso povo como é um 

povo que tem coragem, um povo que não foge à luta, eles então foram reivindicar melhorias e 

depois teve a ruptura com o governo imperial. Parabenizou todos os gaúchos, desejando que 

possamos continuar com essa chama viva, defendendo os nossos ideais. Em seguida, disse quem 

na semana passada concederam uma justa homenagem aos profissionais da saúde e não se 

pronunciaram outros assuntos. Disse que no dia 7 de Setembro também comemoraram o Dia da 

Pátria e viu o povo brasileiro indo as ruas, reivindicando cada vez mais pela democracia e pela 

liberdade. O povo mostrou que está unido ao Governo Federal que está fazendo de tudo para que 

o Brasil dê certo. Parabenizou a todo o povo brasileiro. Após o Vereador Castanho deixou 

registrado sobre o Programa Reurb. Disse que em conversa com a Arquiteta Urbanista Amanda 

Schirmer, perguntou a ela um relatório do que é o Programa Reurb, para que as pessoas do 

município fiquem sabendo deste programa. O Programa Reurb consiste no processo de 

regularização fundiária urbana prevista na lei federal Nº 13.465 do ano de 2007 e lei municipal Nº 

3030 de 2019. Tem como objetivo tornar regular loteamentos urbanos já consolidados, ocupados 

antes de dezembro de 2016. O processo abrangendo medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e 

sociais, o Reurb possui diretrizes próprias, que isentam questões como área mínima de lote. Um 

processo de Reurb pode ser dividido em duas categorias: o Reurb social que é o caso dos processos 

que o município está trabalhando; e o Reurb E que seria o especifico. Os beneficiados pelo Reurb 

são isentos de pagar qualquer valor de registro de imóveis ou para o município sobre o processo 

de regularização quando categorizados como social e não possuírem outros bens em seus nomes. 

Já os contemplados pelo Reurb E arcam com todas as custas, inclusive de projetos, estudos 

técnicos e documentação. O Reurb é um processo que apresenta inúmeros benefícios, entre eles 

a regularização de áreas ocupadas a anos. Assim sendo, consolidadas a regularização traz maiores 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

direitos aos proprietários, como por exemplo: possibilidade de conseguir empréstimos em bancos. 

O Reurb é passivo de aplicação em possibilidades diversas, mas como comentado elas precisam 

ser consolidadas com moradias. Em Chapada possuímos um processo em andamento, o do 

Loteamento Portelinha, o mesmo beneficia trinta e quatro famílias em trinta lotes urbanos. O 

processo está em fase final, que consiste no envio e análise da certidão de regularização fundiária 

CRF do parcelamento do solo pelo registro de imóveis. Em seguida serão enviados as CRFS 

individuais de cada família beneficiada, para que estas recebam titulação. Posteriormente quando 

o processo do Loteamento Portelinha estiver finalizado será dado o seguimento no processo do 

Loteamento Casa Nova na rua Duque de Caxias, saída para Nova Boa vista. Em seguida terá uma 

terceira área da qual não possui ainda muitos detalhes. Os processos de Reurb no município estão 

sendo desenvolvidos pela arquiteta e urbanista Amanda Schirmer de Andrade e Assessora Jurídica 

Janaina Stürmer. Este programa estava também no programa do Prefeito Gelson e Moacir durante 

a campanha. Ressaltou que aqui está sendo concretizada mais uma promessa, dando a 

documentação para aquelas pessoas que moram no Bairro Progresso, na Portelinha existem 

muitos moradores que não tem a documentação. O Vereador disse que com isso veem a eficiência 

dessa administração, em fazer com que essas pessoas consigam a documentação necessária, 

porque eles serão beneficiados com financiamentos. Todos sabem que o imóvel é só do 

proprietário quando ele tem a documentação em mãos. Agora essas pessoas que tem pouca renda 

vão ter oportunidade de ter a documentação gratuitamente. O Vereador Castanho parabenizou 

todos esses moradores, bem como a Amanda Schirmer de Andrade e a Janaina Stürmer que se 

empenharam para que esse programa fosse concretizado. Já de muito tempo estavam lutando, 

mas não conseguiram e agora essa administração consegue fazer o Reurb. O Vereador disse que 

no seu pensamento, eles como pessoas públicas precisam ajudar aqueles que mais precisam e 

quando fazem isso é gratificante. Falou que está muito contente da administração ter conseguido 

fazer esse programa, oportunizando as pessoas ter a sua documentação naquele bairro. O 

Vereador Castanho falou também que foi realizada a licitação para construção do calçamento na 

Linha Westphalen. Nos próximos dias será dado início a construção daquele calcamento, 

beneficiando aquelas pessoas que precisam desta melhoria. O Vereador agradeceu mais uma vez 

o Deputado Covatti, que se empenharam e muito, inclusive disse que esteve fazendo reunião com 

aquela comunidade junto com o Vilson, e hoje podem estar vendo já concretizado essa obra. 

Concluiu agradecendo. Reassumindo a Presidência desta Casa, de imediato o Presidente Gilmar 

Castanho 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 e Vereadoras. Saudou o Assessor Jurídico Marlon e as 

Servidoras e em nome destas pessoas cumprimentou a todas as pessoas que assistem pelas redes 

sociais e também quando esta fala for de forma resumida para o ar na Rádio Simpatia se sintam 

cumprimentadas. O Vereador Alcino fez referência sobre os projetos de lei nºs 053, 054 e 055, 

dizendo que é favorável aos mesmos, destacando que a comissão tem por presidente o Vereador 
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Dariano, revisora Vereadora Salete e relator Vereador Alcino estão se empenhando e vão dar o 

parecer favorável, para que essas matérias entrem em discussão e votação nessa noite. Todos 

projetos importantes e visam trazer melhorias para a nossa população. Em seguida o Vereador 

saudou a todos os gaúchos e gaúchas pela Semana Farroupilha que se iniciou, que culmina com 

data máxima no dia 20 de setembro. Cumprimentou a Patronagen do CTG Galpão Crioulo, bem 

como o grupo de gaiteiros e violeiros, dizendo que todos vão voltar devagar a normalidade. Pediu 

que toda população também faça essa volta à normalidade, com muito equilíbrio, com muito 

cuidado, para que não erramos. Tem municípios onde está aumentando os casos de Covid.  Temos 

que saber e fazer o encerramento com sabedoria, se não fizer com sabedoria, pois toda hora 

surgem variantes como delta mais poderosa. Umas estirpes são favoráveis outras não. Umas são 

danosas outras não. Mas que toda hora surgem as variantes mais poderosas, então para fazermos 

esse encerramento. O Vereador Alcino disse que quer aproveitar a fala da entrevista de hoje de 

manhã da Secretária da Saúde Odete Guareschi, onde ela enfatizou pedindo que todos se vacinem, 

pois há uma demanda reprimida e muitas pessoas não procuraram fazer a segunda dose da vacina. 

Falou que está provado que as vacinas são eficazes e que não é para irem atrás de conversa, até 

um líder maior, pois a ciência está acima de tudo. Pediu novamente para todos procurem se 

vacinar, para encerar este capitulo, depois de um ano em meio sofrendo, procurando achar uma 

saída. Durante a pandemia muitas pessoas nos deixaram, por isso precisamos encerrar este ciclo 

com sabedoria. Falou que nos eventos devemos continuar usando as proteções necessárias como 

a máscara, o distanciamento e não aglomerar. Espera que o povo contribua e todos devem se 

empenhar. Em seguida, o Vereador parabenizou a diretoria e todo corpo de associados da Coagril 

pelos 35 anos de fundação. Lembrou o Vereador que foi um dos primeiros sócios desta empresa. 

Ressaltou que os associados, o corpo técnico e direção estão fazendo um excelente trabalho, 

desejando que continuem assim. O Vereador Alcino voltou o assunto da entrevista de hoje de 

manhã pela Rádio Simpatia, do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários e toda equipe de trabalho desta 

administração municipal. O Vereador parabenizou-os e disse que tem recebido muito Feedback 

desta entrevista. Falou que esta administração está trabalhando, por isso é importante passar para 

a população o que está sendo feito. De uma forma muito sábia foi transmitido para a população. 

Tem muitos outros trabalhos que foram feitos, mas não deu tempo de falar tudo. Entretanto, as 

pessoas estão sentindo que a administração está avançando e que as coisas estão acontecendo. 

Tem coisas que ainda não aconteceram, porque faz menos de um ano dessa administração. Enfim 

as coisas vão acontecer e vai ser na velocidade onze. Concluiu agradecendo. Logo após, o 

Presidente concedeu a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER que falou o seguinte:  

Inicialmente a Vereadora Salete saudou o Presidente da Casa Gilmar Castanho, os demais 

Vereadores, o Assessor Jurídico Marlon, as Servidoras da Casa e a todos que acompanham esta 

Sessão pelo Facebook. A Vereadora Salete parabenizou a Coagril pelos 35 anos de fundação, 

dizendo que desde o primeiro presidente até o atual todos merecem os parabéns, assim como os 

sócios e funcionários. Em seguida, a Vereadora disse que atendendo pedido do senhor Alberto 
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Ferreira Soares, pediu verbalmente ao Poder Executivo para que seja construído um quebra-mola 

na Rua Padre Anchieta próximo a Academia de Balé, pois tem crianças que frequentam o bale, 

podendo coloca-las em perigo devido à alta velocidade dos veículos. Disse também que algumas 

mães, tem lhe procurado, que tem filhos na creche Dona Ziza, pedindo para que façam um quebra-

molas ou ver da possibilidade de fazer uma via única, pelo fato de que os motoristas transitam em 

alta velocidade. Frisou que no mesmo horário em que alunos saem da creche os funcionários da 

fábrica de calçados também são liberados. A senhora Elida Maggioni de São Roque pede que na 

medida do possível, seja recuperado a estrada até a sua propriedade. Pediu que no Distrito de 

Tesouras na rua Padre Antônio Busch, no final da rua tem uma lâmpada que está queimada, 

pedindo a substituição da mesma. Em seguida, a Vereadora agradeceu ao Antônio, popular 

volante, por cuidar tão bem das plantas e flores da Praça da República. Também parabenizou as 

pessoas que se deslocaram até Brasília no dia 7 de setembro para defender os nossos direitos. As 

maiores manifestações foram feitas em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. A Vereadora Salete 

disse que o Esporte Clube Santanense agradece a prefeitura municipal por terem levado o pó de 

brita até o seu campo. A Vereadora disse que foi ontem passou o dia todo em Tesouras e na 

ocasião visitou o colégio São Luiz Gonzaga, tendo a Diretora Simone mostrado para a Vereadora 

as salas e todas as dependências da escola. Está Tudo muito bem organizado, tudo muito limpinho. 

Olharam também o local onde serão construídas as novas salas de aula e a biblioteca. As crianças 

estavam muito alegres, tinham muitas prendas e peões vestidos a rigor. A Vereadora falou que 

aonde ela e a Diretora Simone caminharam pela escola, viram que tem uns reparos para fazer nos 

corredores externos, tendo dito para a Simone que com certeza isso tudo nos próximos dias será 

feito. Disse ainda, que na sexta-feira à noite participou da missa crioula, onde a Vereadora 

parabenizou os alunos que se fizeram presentes na missa, os pais, o professor e as crianças que 

abrilhantaram a missa. A Vereadora Salete convidou a todos para participarem da missa crioula 

que será realizada no próximo domingo. Logo após a missa terá o desfile dos cavalarianos e ao 

meio dia será servido almoço no CTG do Galpão Crioulo. A Vereadora disse que tem algumas fichas 

para venda. A Vereadora parabenizou a todos os gaúchos e gaúchas do nosso Rio Grande do Sul e 

salve 20 de setembro, o dia do gaúcho. Concluiu agradecendo. Na sequencia, o Presidente 

concedeu a palavra para a VEREADORA MARLEI INES RITTERBUSCH ao que disse: A Vereadora 

iniciou seu pronunciamento saudando o Presidente da Casa Gilmar Castanho, aos demais colegas, 

ao Assessor Jurídico Marlon, as Servidoras da Casa e as pessoas que acompanham através do 

Facebook. A Vereadora fez alguns pedidos verbais sendo que muitos hoje conversando com o 

Gelson e o Moacir já vão realizar, quando foi pedir para algumas pessoas de Bom Pastor, algumas 

pessoas de São Francisco e Vista Alegre e mais alguns outros lugares. A Vereadora Marlei pediu 

que seja arrumada a ponte perto da propriedade de Ademar Kirsch e também a estrada geral em 

frente a propriedade de Mauricio Juver, na subida que vai até perto a propriedade de Orlando 

Gorgen e de Orlando Gorgen até perto do posto de São Francisco, que seja também arrumado 

aqueles trechos. Ressaltou que já conversou com o Vice-Prefeito e com o Prefeito Gelson sobre 
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esta reivindicação. Essa semana conversando com algumas pessoas, familiares de cadeirantes em 

Chapada, está vendo se tem essa possibilidade de ser feito algum estacionamento para os 

cadeirantes, principalmente em frente aos mercados, o registro de imóveis e o cartório, que tem 

muitas pessoas que tem dificuldade para estacionar. Espera que o Prefeito Gelson e o Moacir 

vejam se tem essas condições de ser feito isso ou não. Em seguida, a Vereadora parabenizou o 

Prefeito por ter comprado três veículos para secretarias com recursos próprios e também da 

consulta popular 2019 e 2020, onde os agentes de saúde foram muito importantes para conseguir 

essas demandas, pois sempre trabalham na consulta popular junto ao povo chapadense. Também 

parabenizou a todos os associados, funcionários e a direção da Coagril pelos seus 35 anos de 

fundação. A Vereadora parabenizou todos os gaúchos e gaúchas do Rio Grande do Sul pela semana 

farroupilha. Parabenizou todos os secretários juntamente com o Gelson pela entrevista que 

forneceram na manhã de hoje, colocando a população ciente de tudo que está acontecendo e tudo 

que estão fazendo para o bem do município. A Vereadora disse que é favorável aos projetos de lei 

nºs 53, 54 e 55. Sobre o projeto 55 que visa fornecer uniformes para os alunos da rede de ensino 

municipal. A Vereadora disse que recebeu a pouco alguma coisa do Sampaio, que tem que 

averiguar, ver se é certo ainda ou não, das emendas parlamentares deste ano, que será de 1 a 20 

de outubro podem ser feitas as despesas e as receitas. Talvez possa ter sido modificado como foi 

no ano passado. Então disse que os Vereadores devem ver isso com os Deputados, para ver se não 

correm o risco de deixar para novembro alguma coisa. É importante que cada Vereador verifique 

com seus Deputados, se realmente vai ser de 1 a 20 de outubro ou vai ser em novembro. Disse 

que acabou de receber essa notícia do Sampaio, que assessorou a Vereadora em Brasília, e a 

Vereadora já colocou isso para o Deputado Gerônimo, pedindo se isso vai ser ou não. Concluiu 

agradecendo e desejando uma boa semana a todos. Prosseguindo, o Presidente concedeu a 

palavra para o VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH ao que disse: Iniciou seu pronunciamento 

saudando em nome do Presidente Gilmar a todos os colegas Vereadores, o Assessor Jurídico 

Marlon, Servidores da Câmara Municipal e também a todas as pessoas que acompanham em mais 

uma sessão. O Vereador destacou alguns pedidos realizados nos últimos dias, onde alguns 

munícipes procuraram o Vereador onde solicitaram a verificação da Rua Primeiro de Maio, onde a 

mesma apresentou problemas no escoamento da água. Diante disso, o Vereador pediu que seja 

verificado, para tomar as devidas providências. Teve um acumulo de água, acaba ficando na frente 

das casas e a mesma deve ser verificada para ser solucionado esse problema. Também um pedido 

feito foi sobre a colocação de brita ou melhor se for possível saibro em São Miguel, do trecho da 

ponte da entrada do distrito até o calçamento, pois quando chove acaba levando o barro para 

cima do calçamento e causando um certo desconforto aos moradores do Distrito de São Miguel. 

O Vereador Kelvin disse quer agradecer foi um pedido realizado por ele e também pela Vereadora 

Sandra, no sentido de que fosse colocado contêineres para colocação de lixo, e pelo que ele pode 

perceber eles chegaram aqui na cidade. Isso certamente vai melhorar a questão da organização 

do deposito do lixo. O Vereador lembrou mais uma vez, para a administração municipal lembrar 
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do pessoal do interior, onde que os mesmos ou até mesmo os que mais solicitaram a questão dos 

contêineres, para que fosse possível trazer o lixo de casa, não queimar no interior, enfim, para 

depositar em um lugar adequado sem deixar no final de semana ou mais dias na frente da 

residência de ninguém. O Vereador espera que seja analisado os melhores pontos a serem 

colocados esses contêineres. Neste sentido, o Vereador disse que o recolhimento do lixo na 

perimetral Osvaldo Balduino Richter ainda não está acontecendo. O Vereador falou mais uma vez 

com os moradores dali, são pessoas que tem empresas neste local. Sabe que tem pedidos que são 

atendidos mais rapidamente, outros não, o Vereador entende, porém gostaria que fosse feito esse 

recolhimento, que vai ajudar bastante essas pessoas daquela região. Disse que até viu o caminhão 

do lixo descendo ali pela antiga Aquática, então fazendo um caminho inverso fica bem oportuno, 

recolhendo o lixo talvez nos novos loteamentos e também na perimetral, saindo pela antiga 

Aquática o morro da Zaina, seguindo sentido a Palmeira das Missões. Não é necessário todos os 

dias, mas uma vez por semana já ajudaria bastante essa situação. O Vereador disse que quer falar 

mais uma vez sobre o calçamento do trevo da Perimetral e que segue sentido a Linha Diogo. Disse 

que recebeu a resposta do pedido de informação que ele havia feito, e o Executivo Municipal 

passou que a notificação extrajudicial foi feita no dia 20 de agosto, e o seu pedido para que fosse 

feito a busca pela garantia foi no dia 10 de agosto, dentro do prazo legal, e isso o Vereador 

agradece a administração por ter feito esse contato com as empresas. Sobre o trevo, analisando o 

seu pedido de informação, disse que quer analisar melhor, mas já pode colocar algumas coisas que 

observou, a prefeitura pode e até deve, não sabe se a empresa pediu algum prazo. Neste sentido, 

o Vereador Kelvin requereu que a Câmara Municipal envie um pedido por escrito, até para 

documentar, não sabe se tem algum prazo para a empresa responsável, como o Vereador Gilmar 

o lembrou nessa questão do trevo que era outra empresa, e foi bem lembrado a alguns dias atrás, 

para ver se a empresa pediu algum prazo? se não pediu e ainda não veio resolver, a prefeitura 

pode e até deve aplicar uma penalidade nessa empresa. Tanto é que a cláusula sétima diz que a 

contratada respondera pelo prazo irredutível de 05 anos pela solidez e segurança do trabalho, 

assim em razão dos materiais, como também do solo. Então que o Executivo faça, se a empresa 

não pediu nenhum prazo, o um último contato para que seja feito o que deve ser feito, que é o 

concerto deste calçamento. Uma obra importante que foi feita aqui no município. Uma observação 

que o Vereador fez, analisando até o que os Vereadores Alcino e Sandra falaram sobre as 

denúncias, que estão aqui tentando ajudar da melhor forma possível.  Agradeceu resposta do 

pedido de informação enviada pelo Executivo, que buscou essa garantia. Mas, com isso vai ficar 

taxado como oposição/adversário que quer complicar a administração. Entretanto não é essa a 

questão que quer levar para frente, porque a primeira pergunta que se fez é se tinha garantia. Foi 

no contrato analisar e tinha garantia, buscou as informações, é possível não resolver? é possível. 

Então cabe a administração municipal ir atrás das informações e cobrar a empresa responsável 

para efetivar esse trabalho. O Vereador disse que é bem melhor trabalhar dessa forma, 

informando, pedindo e indo atrás de informações, pois esse também é o papel de Vereador, que 
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é ir em busca de informações e analisar algo que possa contribuir, e dessa forma está contribuindo 

sem complicar. Disse que o seu amigo Vereador Alcino mencionou que devem acreditar no que é 

certo, sendo essa uma palavra bonita, que é acreditar no que é certo, e o Vereador Kelvin acreditou 

que era certo buscar a garantia da obra, buscar a administração para que fosse possível realizar o 

concerto dessa importante obra. Isso serve de exemplo para os próximos quilômetros de 

calçamentos que a administração atual vai fazer, para que seja fiscalizado e se caso ter problema 

que tenha uma garantia que diga lá que a prefeitura municipal pode buscar. Concluiu agradecendo. 

A seguir, o Presidente concedeu a palavra para ao VEREADOR MAICO ROBERTO HERMES ao que 

disse: Iniciou seu pronunciamento saudando o Presidente Vereador Gilmar Castanho, os colegas 

Vereadores, as Servidoras da Casa, o Assessor Jurídico e saudou as pessoas que acompanham 

através do Facebook. Primeiramente o Vereador pediu desculpas por não ter comparecido na 

sessão da semana passada, mas estava com problema de saúde/renite, e quem sofre de renite 

sabe o que é isso. E como estamos em pandemia qualquer espiro já é um motivo de desconfiança. 

Por isso, Vereador achou melhor ter ficado em casa. Hoje está melhor e está ai para continuar nos 

trabalhos. Em seguida, o Vereador Maico parabenizou os profissionais da saúde pelo belo trabalho 

que vem fazendo a frente dessa pandemia que nos assustou e continua assustando. Subiu alguns 

casos no município e alguns meses atrás tivemos um, dois casos e quando vimos tinha mais de 

cem. Por isso, a população deve continuar se cuidando para que isso não afete mais o nosso 

sistema de saúde. O Vereador Maico falou também sobre a estrada de São Miguel, disse que 

sábado esteve nos Roos, e conversando com o capataz do Roos, ele fez um pedido ao Vereador, 

tendo dito que traria esse pedido até a Tribuna da Câmara de Vereadores. Neste sentido, pediu 

para que seja arrumada a estrada de São Miguel até a Granja Roos. O Capataz do Ross colocou ao 

Vereador que não foi feita muita coisa naquela estrada neste mandato, e queria vir também 

conversar com o Prefeito a respeito dessa estrada, pois que foi prometido na campanha. Também 

trouxe novamente o pedido do senhor Jair Kirsch da Linha Borges, ressaltando que já fez esse 

pedido uns 03 meses atrás, mas hoje como tem bastante pedreira licenciada no município, então 

saibro não é o problema. O Jair Kirsch faz um trabalho para nossa sociedade que recolhe materiais 

que outras empresas não recolhem, como ferro velho, cobre, latas, plásticos e revende para as 

empresas que ocupam esses materiais. Entretanto, o senhor Jair Kirch está a 03, 04, 05 meses 

esperando 02 ou 03 cargas de saibros e 02, 03 cargas de pedra brita, pois o caminhão quando vem 

na propriedade dele para recolher os materiais está com dificuldade e principalmente em dias de 

chuva. Ele andou ampliando e ele só quer que a prefeitura ajude com esses materiais para facilitar 

a vida dele, que nos ajuda e ajuda muito a prefeitura recolhendo esses materiais que a prefeitura 

não precisa recolher. O Vereador Maico falou sobre o projeto de lei nº 53/2021 que é a devolução 

do recurso de R$ 17. 536,06, projeto este que é de recursos oriundos do gabinete do Pompeo de 

Mattos. Esse é um recurso que rendeu enquanto o dinheiro estava disponível na conta da 

prefeitura municipal de Chapada, e tem que ser devolvido para a União, é um dinheiro que a 

prefeitura não pode usar. Na época o Pompeo destinou R$ 500.000,00, onde tinha projeto para 
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fazer duas pontes e conseguiram ampliação de metas, e com esses R$ 500.000,00 foram 

construídas 05 pontes em nosso município. Os recursos foram muito bem aplicados, as pontes 

foram bem feitas, estão sendo usadas para a maioria da população de Chapada. Disse que fica feliz 

em ver recursos vindo e ver obras bem sucedidas e bem aplicadas no município. Em seguida, o 

Vereador Maico parabenizou a prefeitura pela compra dos três veículos, da Fiorino, da Fiat Strada 

e do Fiat Mobi. Disse que como Vereador tem o papel de fiscalizar e comparar preços e números. 

O Vereador entrou em contato com a Guaracar comércio de automóveis de Passo Fundo, falou 

com o vendedor Fabio Santos, e ele passou ao Vereador no dia 6 de setembro o valor desses 

veículos, no dia com desconto que a prefeitura pode comprar também. Então na Fiorino a 

prefeitura pagou R$ 95.700,00 e no dia ele conseguia fazer por R$ 88.470,00 o que dá uma 

diferença de R$ 7.230,00. No veículo marca Fiat Strada cor prata, o vereador disse que ele pediu 

sobre o modelo e características do veículo. Neste carro a prefeitura municipal de Chapada pagou 

R$ 93.300,00 e no dia ele conseguiria fazer com desconto de CNPJ, descontos normais que a 

prefeitura também consegue R$87.690,00 o que dá uma diferença de R$ 5.610,00. No Fiat Mobi a 

prefeitura pagou R$ 57.000,00 e no dia ele conseguiria fazer por R$ 56.600,00. Diante dessas 

colocações o Vereador fez um pedido de informação verbal ao Poder Executivo, para que o mesmo 

explique o porquê dessa diferença desse valor? A Marina veículos está localizada em Carazinho e 

Guaracar em Passo Fundo. Falou que sabe que tem o processo licitatório e sabe que a prefeitura 

passa por tudo isso. O Vereador disse que as cidades de Carazinho e Passo Fundo é perto de 

Chapada, e hoje em dia tem a facilidade de conversar via telefone. O Vereador disse que tem todas 

as conversas gravadas no seu telefone. Pediu novamente que gostaria que a prefeitura de Chapada 

respondesse a ele, através de um de pedido de informação, o porquê dessa diferença ser tão alta, 

totalizando um valor de R$ 13.240,00 entre Carazinho e Passo Fundo? E porque a prefeitura de 

Chapada não ligou para as empresas que vendem veículos, pois é a mesma fabricante, o mesmo 

modelo, mesmo ano, mesmo combustível, tudo mesma coisa e a diferença é de R$ 13.240,00. 

Concluiu agradecendo. Após, o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR DARIANO 

AGOSTINO GUTH que fez o seguinte pronunciamento: Inicialmente o Vereador Dariano saudou o 

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

saudação ao Assessor Jurídico Dr. Marlon kamphorts e demais pessoas pessoas que acompanham 

o trabalho pelo facebook. Em seguida, o Vereador Dariano falou que o Presidente da sua Comissão 

Vereador Alcino já destacou os projetos que irão à votação nesta Sessão Ordinária. Disse que está 

em pauta de votação o projeto de lei nº 053/2021, que visa devolver o valor de R$ 17.536,06, para 

que o município não fique inadimplente perante ao governo federal. Na gestão passada, nesta 

casa houve um debate criticando o prefeito, dizendo que não deveria devolver os recursos e que 

deveria ficar no município. É claro que seria melhor, porque aqui seria muito bem utilizado esse 

recurso pela administração, mas infelizmente não é possível. Falou que foi muito importante 

terem feito as reformas, inclusive foi feito mais do que o inicialmente previsto, devido a boa gestão 

dos recursos. A senhora Luciane Vogt que é responsável pela parte de projetos, também 



 
 

 
 

camara@camarachapada.rs.gov.br 

acompanhou e com certeza ajudou, para que fosse feito o melhor possível. O Vereador Dariano 

também falou sobre o projeto de lei nº 055 que visa a aquisição de uniformes para os alunos da 

rede de ensino municipal. Falou que é bom que está sendo possível dar continuidade a esta 

importante ajuda as famílias e aos alunos da nossa educação municipal. Melhor ainda, que as aulas 

estão retomando, e que a secretaria da educação através da coordenadora Eni e equipe estão 

tentando fazer o seu melhor para ajudar a todos na medida do possível, desejando um bom 

trabalho a todos. Sobre o Dia 20 de setembro o Vereador Dariano disse que comemoramos o dia 

do Gaúcho, o dia da Revolução farroupilha. Falou que mesmo não sendo gaúcho de nascimento, 

mas se considera Gaúcho de coração.  Saudou a todos os gaúchos e gaúchas do nosso município e 

do nosso estado, parabéns a todos que fizeram e fazem a história deste estado tão bem visto no 

brasil e no mundo. O Vereador Dariano também parabenizou a Coagril pelos 35 anos de fundação 

comemorado no dia 05 de setembro. A Coagril é um meio de união de produtores, como exemplo 

de cooperativismo e incentivo para que nosso agronegócio seja cada vez melhor. Da mesma forma 

parabenizou a Rádio Simpatia FM 91,7 pelos seus 8 anos de atividade em nosso município. Após, 

disse a pedido da ex-vereadora Noely de Castro do MDB, agradeceu ao prefeito municipal, que 

assim que solicitou para arrumar a rede de luz do Piquete de Boi Preto, que tinha caído uma árvore 

e arrebentou os fios e prontamente vieram e trocaram todos os fios colocaram tudo novo. Bem 

como agradeceu ao prefeito pela atenção com as demandas que encaminha a ele, ao vice-prefeito 

Moacir e aos secretários municipais, que na medida do possível sempre respondem e atendem 

conforme suas possibilidades. O Vereador Dariano pediu ao Presidente desta Casa, para que envie 

um oficio ao Secretário Estadual de Segurança Pública, pedindo quais são os critérios para que a 

Brigada Militar de Chapada, possa conseguir um veículo novo ou mais um veículo de apoio a 

segurança pública de nosso município. Pediu ainda, que esta Casa envie um oficio ao DAER de 

Palmeira das Missões e ao Secretário dos Transportes Juvir Costella, agradecendo as manutenções 

que estão sendo realizadas, na VRS 801 e a ERS-330 até Tesouras. Também falaram que vão 

arrumar a ERS-330 sentido Distrito de Boi Preto à Palmeira das Missões. E na oportunidade pedir 

novamente que seja incluído VRS 801 em um próximo plano para recapeamento. O Vereador 

Dariano disse que amanhã, dia 15 (quinze) de setembro será implementado a Frente Parlamentar 

da Infraestrutura e Mobilidade. Neste sentido, requereu que esta Casa Legislativa envie um oficio 

ao presidente da FRENTE PARLAMENTAR DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, deputado Marcus 

Vinicius do Progressistas, pedindo ajuda na recuperação na VRS 801, que é um importante trecho 

de ligação entre Chapada, Almirante Tamandaré do sul e a BR 386, no sentido de que seja 

completamente recapeada os trechos deteriorados. Em seguida, o Vereador Dariano falou sobre 

as recentes manifestações e acompanhamento de opiniões políticas que participa em grupos do 

MDB, de apoiadores do Presidente, de não apoiadores, e de pessoas não partidárias, entre outras. 

Acredita que é preciso, antes de criticar, entender por que tanta gente foi pra rua. Aliás, muita 

gente foi pra rua dia 07 de setembro. Aqui na nossa cidade também teve, assim como em diversas 

cidades do Brasil, aconteceu diversas manifestações pacíficas e que demonstram que os brasileiros 
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estão atentos e muito insatisfeitos. Nesse sentido, disse que o fato inquestionável é que há 

milhões de brasileiros insatisfeitos com as mesmas coisas, sejam de partido A, ou B, ou sem 

partido: atitudes autoritárias, decisões com constitucionalidade questionáveis, perda de liberdade 

de expressão, e assim por diante. Destacou: cidadãos comuns e bem intencionados. O Legislativo 

e Judiciário não podem desconsiderar ou depreciar a expressão de tantos cidadãos simplesmente 

porque não é dos seus agrados tamanho descontentamento com suas atitudes e falta de atitude. 

O primeiro artigo da nossa Constituição é bem claro ao afirmar que “todo o poder emana do povo”. 

Não podemos ignorar o recado das ruas é tudo o que o lulopetismo deseja, e só atacar o presidente 

da República que, de fato, em algumas vezes excede-se em suas falas, mas também fala o que 

milhares de Brasileiros pensam e estão indignados. Precisa ser avaliado com mais diálogo. Não 

podemos alimentar o caminho para a falsa narrativa segundo a qual Lula é um injustiçado, e não 

o comprovado corrupto que é. O que precisamos agora é de mais vozes moderadoras, que tentem 

apaziguar dos ânimos, com sensatez e equilíbrio e focando na liberdade e na verdadeira 

democracia, com ações republicanas, democracia liberal, constitucional e representativa. 

Pensando assim inclusive, nosso ex-presidente do MDB, Michel Temer, fez a pedido do presidente 

Bolsonaro, esse diálogo, essa tentativa de acalmar os ânimos e com sua experiência e boa 

condução política fazer com que ocorresse diálogo e que não houvesse novas manifestações e 

bloqueios em rodovias etc, o que prejudicaria muito o governo, e a todos os brasileiros. Neste 

momento de retomada econômica que estamos vivendo, com a vacinação estando bem adiantada 

e os casos de covid sendo mais controlados. Os deputados federais, estaduais também precisam 

se envolver mais para intermediar soluções nesse contexto. Temos problemas sérios em 

decorrência da pandemia sim, alguns governantes diziam que a economia iria ser vista depois. 

Agora, o depois chegou e a culpa não pode ser direcionada somente ao presidente como muitos 

estão fazendo. Pautas Estaduais e Federais estão avançando para retomada econômica ser 

agilizada? O que estão fazendo para que bens de consumo essenciais tenham valores mais justos 

a todos? Falou que está acompanhando estas ações de nossas lideranças estaduais e federais para 

que defendem de fato os interesses do povo. No próximo ano teremos novas eleições e com 

certeza serão lembrados, se apoiaram o povo ou não. Encerrou seu pronunciamento agradecendo 

a atenção de todos. Após os pronunciamentos o Presidente atendendo solicitação do Vereador 

Leonardo André Krindges concedeu de LIDER DE BANCADA DO PSDB. O Vereador Leonardo 

Krindges disse que é importante que mais pessoas ajudem na reivindicação de uma viatura para a 

Brigada Militar de Chapada, inclusive vem cobrando essa demanda desde o mês de janeiro deste 

ano. Falou que Governo do Estado no início deste ano repassou várias viaturas para unidades e 

nosso município não foi contemplado. Naquela época questionou na Secretaria de Segurança 

Pública e eles lhe colocaram que não havia nenhum pedido de viatura para a Brigada Militar de 

Chapada. Falou que essa demanda tem com o Deputado Estadual Mateus Wesp e Deputado 

Federal Lucas Redecker. O Vereador Leonardo também falou sobre o calçamento, dizendo que é 

importante os Vereadores fiscalizarem, porque são aplicados recursos públicos. Mas hoje chamou 
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atenção o que o Prefeito Gelson Scherer falou em sua entrevista na Rádio Simpatia, que quando a 

empresa venceu a licitação o prefeito chamou esta empresa e disse: “Essa obra vai ser fiscalizada”. 

Com isso demonstra o interesse do prefeito Gelson no cuidado e no serviço bem feito em um 

calçamento. Disse que houve seguido relatos de recursos que são destinados ao nosso Município, 

através de emendas parlamentares, e quando esse recurso vem, os Vereadores devem fiscalizar e 

exigir que a obra seja bem feita.  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 Primeira-Secretária para proceder a leitura dos pareceres das 

Comissões Permanentes, sobre o PROJETO DE LEI Nº 053/2021 que “Abre crédito especial no 

orçamento de 2021 no valor de R$ 17.536,06 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 053/2021; 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 favorável 

ao Projeto de Lei nº 053/2021; 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 053/2021, não havendo nenhum Vereador inscrito. Em votação, o PROJETO DE 

LEI Nº 053/2021, tendo sido aprovado por unanimidade de votos. Logo após, o Presidente solicitou 

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

sobre o PROJETO DE LEI Nº 054/2021 que “Abre crédito suplementares no orçamento do 

município, indica recursos e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça, 

Cidadania e Bem Estar Social, sendo: RELATORA: Vereadora Sandra Mattjie votou pela legalidade 

e constitucionalidade ao Projeto de Lei nº 054/2021; 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 favorável ao Projeto 

de Lei nº 054/2021; 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 054/2021. O Presidente solicitou ao Vice-Presidente Vereador Alcino Kohlrausch para 

assumir a direção dos trabalhos para que pudesse discutir o projeto. Assumindo a direção dos 

trabalhos o Vice-Presidente concedeu a palavra ao Vereador Gilmar Castanho ao que disse que 

analisando a importante, porque tem um superávit de mais de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões 

de reais). Essa administração está de parabéns pela forma de como vem administrando o nosso 

município. Este superávit é resultado do cuidado do dinheiro público. Existe uma administração 
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voltada para o desenvolvimento do nosso município, com os pés no chão. E aqui está a prova. 

Estão aprovando este projeto, onde poderão construir salas de aula e terão investimento na saúde. 

E isso para eles, que são os representantes do povo, é muito gratificante de ver dando certo a 

maneira que se administra. Cuidando do dinheiro público. Muitos podem pensar, se é feito tantas 

coisas, está sendo investido em diversas áreas e ainda tem um enorme superávit. Para os 

Vereadores é um motivo de orgulho de poder aprovar um projeto tão importante.  Após reassumir 

a Presidência, o Presidente colocou em votação, o PROJETO DE LEI Nº 054/2021, tendo sido 

aprovado por unanimidade de votos. Dando prosseguimento, o Presidente solicitou para a 

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

PROJETO DE LEI Nº 055/2021 que “Dispõe sobre o fornecimento de uniforme escolar 

gratuitamente aos alunos da rede de ensino público municipal, 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 055/2021; 

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 favorável ao Projeto de Lei nº 055/2021; 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 055/2021, não havendo nenhum Vereador 

inscrito. Em votação, o PROJETO DE LEI Nº 055/2021, 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 COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, pelo tempo máximo de 

cinco minutos, vedado o aparte de acordo com o § 2º do Art. 58 do Regimento Interno. 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 14 DE SETEMBRO DE 2.021. 

 

                           Gilmar Castanho                                        Sandra Mary Almeida Mattjie  

Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 

 

 

 


