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ATA Nº 3880 

 

Aos vinte e um dia 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 quarta 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 registrou a ausência justificada do 

Vereador Maico Roberto Hermes do PDT. Em seguida, o Presidente Vereador Gilmar Castanho 

procedeu à leitura de uma passagem do Livro Sagrado. Logo após, o Presidente colocou em 

discussão a ATA Nº 3879 da Sessão Ordinária realizada aos quatorze 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 dos Vereadores 

presentes, registrando a ausência justificada do Vereador Maico Roberto Hermes. Prosseguindo 

os trabalhos, o Presidente anunciou o início da Primeira Fase da Sessão, ou seja, do PEQUENO 

EXPEDIENTE, com duração de até 30 (trinta minutos) improrrogáveis, que corresponde à leitura 

das correspondências expedidas e recebidas pelo Poder Legislativo. Em seguida, o Presidente 

Vereador Gilmar Castanho solicitou para a Primeira-Secretária Vereadora Sandra Mary Almeida 

Mattjie e Segundo-Secretário Vereador Leonardo Andre Krindges para que procedessem à leitura 

das correspondências recebidas e expedidas por essa Casa. Foram lidas as seguintes matérias, que 

serão encaminhadas às Comissões para estudo e posterior votação: PROJETO DE LEI Nº 056/2021 

que “Autoriza a celebração de termo de fomento com o Conselho Pró-Segurança Pública de Chapada 

– CONSEPRO, abre crédito especial, indica recursos e da outra providência”. Após a leitura do projeto, 

o Presidente colocou em votação o pedido de Regime de Urgência, tendo sido Aprovado por 

Unanimidade de Votos; e PROJETO DE LEI Nº 057/2021 que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 

operação de crédito com o Banco do estado do Rio Grande do Sul 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. Entre as matérias, foi lida a seguinte a qual será enviada ao 

Poder Executivo, atendendo solicitação dos Nobres Edis: PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 

017/2021 de autoria dos Vereadores Dariano Guth e Kelvin Schuh, que requerem que seja 

remetido ao Sr. Prefeito Municipal, o presente Pedido de Informação, para que o mesmo 

forneça as seguintes informações: 1- Em quantas parcelas vai ser o financiamento e quando 

será o vencimento da parcela final aproximadamente? (Cópia da minuta do contrato de adesão 

do financiamento)? 2 - O que vai ser comprado? 3 - Se o município fez estudos em até que 

patamar o CDI vai chegar, ao passo que o Banco Central semana após semana estima aumento 

na taxa Selic. 4 -  Porque não ser realizado essas aquisições com recursos livres do município ou 
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pleitear emenda federal? Dando prosseguimento aos trabalhos o Presidente declarou encerrado 

o Pequeno Expediente e anunciou aos colegas o início da Segunda Fase da Sessão que é o 

GRANDE EXPEDIENTE, de acordo com o que prevê o Art. 113, do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Vereadores, falando em primeiro lugar o Vereador Alcino Rui Kohlrausch seguido 

pelos Vereadores Salete Maria Damer, Kelvin Luis Schuh, Dariano Agostino Guth e Leonardo 

André Krindges, sendo que os Vereadores Sandra Mary Almeida Mattjie, Gilmar Castanho e 

Marlei Inês Ritterbusch dispensaram o uso da Tribuna nesta Sessão Ordinária.  Primeiramente o 

Presidente concedeu a palavra ao VEREADOR ALCINO RUI KOHLRAUSCH que fez o seguinte 

pronunciamento: O Vereador Alcino saudou o Presidente Vereador Gilmar Castanho e em seu 

nome saudou os demais Vereadores e Vereadoras. Fez uma saudação ao Assessor Jurídico, as 

Servidoras desta Casa e também as pessoas que estão assistindo ou acompanhando pelas redes 

sociais, agradecendo por acompanhar os trabalhos de seus parlamentares municipais. O 

Vereador Alcino deixou registrado que ontem, dia 20 de setembro é dia do funcionário municipal. 

Os funcionários municipais são aqueles servidores que estão mais perto do cidadão. Por isso, 

parabenizou essa classe tão importante, que tem prestado grandes trabalhos ao município. 

Deixou um grande abraço e desejou que continuem sempre colaborando e sempre disposto 

quando se precisa, respondendo positivamente. O Vereador Alcino também deixou registrado 

que hoje dia 21 de setembro é o dia da árvore. Disse que as cidades devem pensar nas árvores 

como infraestrutura de saúde pública. Quem não se preocupa com a natureza/árvores, com as 

mudanças climáticas, dizendo que isso não existe, mas as coisas estão acontecendo. O que era 

para acontecer em 30 (trinta) anos, aumentar nossa temperatura em 4° Graus, em 10 (dez) anos 

já aumentou 1,7º Graus. A natureza tem um preço, a cobrança vem. Ela tem sua maneira própria 

de cobrar os maus tratos que muitas vezes dispensamos na natureza. Em seguida, o Vereador 

Alcino se referiu ao projeto de lei nº 052, dizendo que será votado hoje à noite e que já foi dado 

parecer, assim como o projeto de lei nº 056 que visa o município repassar recursos para a Brigada 

Militar, para fazer manutenção da viatura. Falou que os membros da comissão de orçamento e 

finanças, sendo: Presidente Vereador Dariano; Revisora Vereadora Salete e Relator Vereador 

Alcino, vão dar o parecer favorável a estes dois projetos, para que os mesmos entrem em votação 

nessa noite. Falou que o projeto de lei nº 057 é um projeto importante e na opinião do Vereador 

Alcino é que quando algum colega tem dúvidas é bom fazer pedido de informação. Como foi 

apresentado um pedido de informação ao projeto de lei nº 057, este não irá para pauta de 

votação, ficando baixado para comissão de pareceres. Em seguida, o Vereador Alcino disse que 

escutando hoje o discurso do Secretário Geral da ONU, em sua fala proferiu o seguinte: o mundo 

nunca esteve tão dividido e tão desinformado. Existe informações inúteis, cheias de Fake News. 

A informação existe mas ela é passada para um grau de finura, para ver o que é ou não é verdade. 

As pessoas hoje defendem suas posições, querendo legitimar suas posições, mesmo que muitas 

vezes está errado, mas defendem para que isso seja certo e muitas vezes não está em sintonia, 

em consonância com a conjuntura, com a realidade atual. O Vereador pensa que precisamos 
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fazer as coisas certas, mesmo que ninguém esteja olhando. O mundo está bastante complicado 

e há um plano e uma resposta para isso, que é fazer as coisas certas mesmo que ninguém esteja 

olhando, sendo que isto para o Vereador é ética. Após o Vereador concluiu sua fala com a 

seguinte frase: antes de se reunir, precisam se unir. Vacina sim. Logo após, o Presidente concedeu 

a palavra para a VEREADORA SALETE MARIA DAMER que falou o seguinte: Saldou inicialmente 

o Presidente da Casa Vereador Gilmar Castanho em nome dele saldou os demais colegas 

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

acompanham pelo facebook. Prosseguindo a Vereadora fez alguns pedidos ao Poder Executivo 

para que seja recuperada a entrada da propriedade de Arcildo Vogt, na Linha Modelo, uma vez 

que o mesmo pede para que seja cascalhada e depois colocada pedra brita, para não ter mais 

problema nos dias de chuva. Disse ainda que na segunda feira esteve no Distrito de Tesouras, 

onde as pessoas vieram solicitar alguns serviços para a Vereadora, sendo estes um pedido do 

Senhor Sérgio Eitelwein, para que seja arrumado o pátio das vacas na sua propriedade. Também 

que seja feito o recolhimento do entulho de pedregulho, que está localizado ao lado da residência 

de Siloni Gauer. Bem como a Vereadora solicitou que seja construído um banheiro do lado de 

fora do Posto de Saúde de Tesouras, uma vez que é necessário, para que as pessoas quando estão 

esperando o Posto abrir, não precisem solicitar o banheiro dos vizinhos, sendo isso um incômodo 

para quem reside perto, disse que faz esse pedido para aproveitar que os pedreiros estão ali 

construindo um muro, aí os mesmos já poderiam realizar este serviço. Também pediu que seja 

instalado um toldo/abrigo ali para as pessoas se abrigar em dias de chuva enquanto o portão 

estiver fechado assim como seja instalado um contêiner em frente ao Posto. Após a Vereadora 

falou sobre os projetos de Leis 056 e 057 que são de suma importância, por isso pediu que os 

mesmos sejam colocados em votação nesta noite. Em seguida também parabenizou e agradeceu 

pelo excelente almoço servido na Associação de gaiteiros no sábado assim como ao CTG Galpão 

Crioulo pela belíssima Missa Campeira e desfile dos Cavalarianos realizado no domingo. A 

Vereadora Salete também reportou-se ao dia de hoje 21 de setembro que é comemorado o dia 

da Árvore, neste sentido a Vereadora disse que ela tem um projeto que já fez no mês de janeiro 

para arborizar nossa cidade, porque isso vem tão bem, uma vez que quem não gosta de uma 

sombra para guardar seu carro ou mesmo assim disse que precisamos mais de mais árvores o 

que vem para embelezar ainda mais nossa cidade.  Para encerrar a Vereadora Salete fez um 

convite para o próximo sábado, dizendo que a Escola São Luiz Gonzaga de Tesouras estará 

realizando seu tradicional galeto com massa e saladas, neste ano de maneira diferente Pague e 

Leve, sendo que haverá três turnos de entrega, que será no Pavilhão católico, a preço de 25,00 

por pessoa, que estão à venda na escola, na padaria Strauss, na Prefeitura, no Bier Shop, Tami 

Presentes, Loja Miraguaí. Disse que para o pessoal de Tesouras o jantar será levado de casa em 

casa e para o pessoal da cidade será feito a entrega no Pavilhão Católico. Neste sentido a 

Vereadora Salete disse que a Escola conta com a colaboração de todos. Concluiu dizendo que 

eram essas suas colocações para esta noite, desejando uma boa semana a todos. Prosseguindo, 
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o Presidente concedeu a palavra para o VEREADOR KELVIN LUIS SCHUH ao que disse: 

Inicialmente saudou o Presidente Vereador Gilmar Castanho e em seu nome saudou os 

Vereadores e Vereadoras.  Saudou o Assessor Jurídico Marlon, as Servidoras da Câmara 

Municipal e as pessoas que estão acompanhando esta Sessão Ordinária. Em seguida, o Vereador 

se pronunciou sobre as indústrias e empresas instaladas no Município de Chapada. Sabemos que 

tem empresas que recebem o incentivo industrial do Poder Executivo, e isto é importante, 

porque as empresas e industrias geram empregos e renda para a população. Tendo em vista essa 

sua colocação das empresas e do incentivo, o Vereador Kelvin faz um pedido de informação, para 

que todos os Vereadores tenham conhecimento da relação das empresas de Chapada, por ordem 

de maior ao menor valor adicionado do último exercício, ou seja, do ano de 2020. Com essas 

informações podem fazer alguns comparativos entre as empresas e das empresas que recebem 

recursos municipais e para poderem acompanhar o desenvolvimento das mesmas. O Vereador 

vê que essa informação é importante que podem ter acesso e os munícipes também ter acesso 

a essas informações, até porque para estar bem financeiramente precisa estar recebendo 

retorno do ICMS e impostos. Falou que os Vereadores devem ter essa preocupação, porque se 

refere sobre os recursos que entram nos cofres públicos e podem ser investidos de diversas 

maneiras. Se for falar se estiver certo nas diversas secretarias aqui do município, até não sabe se 

tem alguma especificação, mas o Vereador acredita nas mais variadas secretarias pode ser 

revertida esse valor adicionado das empresas aqui do nosso município. Em seguida, o Vereador 

Kelvin solicitou ao Poder Executivo, para que faça a recuperação da estrada de Boi Preto em 

direção a localidade de Bom Sossego. Após, o Vereador falou sobre o projeto de lei nº 056 que 

visa repassar recursos financeiros ao Consepro. Sobre este assunto, disse que havia mencionado 

no início do mandato como Vereador, sobre a importância de investir na segurança pública, de 

investir na Brigada Militar e também da importância de investir nos profissionais que trabalham 

pela nossa segurança. Dessa forma o Vereador pediu para que seja votado esse projeto hoje à 

noite, uma vez que o mesmo vem para beneficiar a população e valorizar os profissionais que 

trabalham para nossa segurança. Em seguida o Vereador parabeniza o cidadão Marcio Strauss, 

por ter assumido como Presidente do Consepro, e pelo esforço e determinação dele, nada mais 

justo que votar esse projeto para beneficiar a Brigada Militar. Mais uma vez o Vereador lembrou 

que investir na Brigada Militar e investir nos profissionais, também é investir na população de 

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

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

o Presidente Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais colegas Vereadores presentes 

nessa Sessão, ao Assessor Jurídico Marlon, Servidora Julia que ajuda aqui nos trabalhos, e as 

pessoas que acompanham pela internet. Na oportunidade o Vereador Dariano cumprimentou o 

Presidente referente a seu trabalho para melhorias do site da Câmara, disse que ficou muito 

bom, dizendo que as pessoas que estão assistindo podem acompanhar, agora está mais leve, 

mais fácil de acessar as informações, neste sentido parabenizou o Presidente pelo trabalho. Após 
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o Vereador Dariano falou sobre o Projeto 056 que trata sobre o CONSEPRO, desde já o Vereador 

destacou que é favorável, assim como o Relator da Comissão Vereador Alcino e a Revisora 

Vereadora Salete que também já deram parecer na Comissão, dizendo que querem que seja 

votado hoje, apesar que o projeto consta com data de 17 de setembro, mas deu entrada hoje 

para os Vereadores, e como querem ser parceiros com certeza vão votar hoje, agradeceu 

também ao  Doutor Marlon que  já verificou algumas dúvidas que tinham referente a rubrica. No 

entanto disse que só em relação a justificativa disse que o Executivo destaca isso, a preocupação 

do Executivo referente ao tema, que enfatiza a necessidade desse projeto de lei ser apreciado e 

votado em regime de urgência, uma vez que a viatura da Brigada necessita de manutenção, nessa 

perspectiva contamos com a habitual participação dos senhores, o Vereador Dariano disse que é 

importante isso, para garantir segurança para população, porém o comandante do Batalhão da 

Brigada o Major Juliano Moura escreve outra coisa no Oficio, parece que ele não se importa com 

os brigadianos, onde ele coloca o seguinte: ao cumprimentá-lo cordialmente em resposta ao 

Oficio 217 de autoria desta Casa, onde o Vereador Dariano havia solicitados que critérios o 

município precisava ter para conseguir um veículo novo, em resposta ele diz : “ Informo-vos que 

o agrupamento policial da Brigada Militar concede em Chapada possui em carga, o veículo 

Renault/Duster  2014 o qual em bom estado de conservação e com sua manutenção em ordem.  

Neste sentido, o  Vereador Dariano, disse que o Comandante deve  ficar atento ao que seus 

colegas de trabalho estão preocupados, que é a manutenção do veículo, e o Executivo está aqui 

fazendo sua parte, fazendo esse projeto importante, que são favoráveis, mas o Comandante 

escreve isso no Oficio, o Vereador disse que fica preocupado, qual é a importância que ele está 

dando aos seus colegas? Porque o Comandante também foi Brigadiano, então que ele tenha um 

pouco mais de atenção aos seus colegas, e que também faça uma força, ele disse que está em 

boas condições, mas não está ressaltou o Vereador, por isso que está indo um projeto aqui para 

pedir ajuda para a manutenção, ressaltando o Vereador Dariano disse que  tem o comercio local, 

como fez o Comerciante  Walter Scherer se o Vereador não se engana que ajudou a comunidade 

de Chapada, e sempre ajuda como pode, agora o Comandante diz que está em bom estado de 

conservação, o Vereador fica preocupado, disse que parece aquele engenheiro do Daer que disse 

que a VRS 801 está boa. Neste sentido o Vereador agradeceu também  ao Presidente da Casa 

pelo encaminhamento dos Ofícios, ele espera que tenham êxito e vão lutando, que essa melhoria 

da VRS 801 aconteça, o Vereador destacou ainda que precisamos ter melhores condições de 

trafegabilidade nesta rodovia, disse que tem diversas lideranças estaduais e federais que viram 

pedir votos aqui, e que precisamos cobra-los mais sobre isso, para que tenhamos melhores 

condições de segurança desde as curvas com guard rail, sinalização, melhor escoamento da 

água da chuva, para que ocorra menos acidentes, que infelizmente ultimamente vem 

acontecendo, hoje aconteceu mais um acidente, por isso que pede que devem lembrar mais 

vezes as lideranças. Referente ao Oficio do Comandante o Vereador Dariano disse  que tirando 

essa parte que ele diz que os veículos estão bons, ao menos ele coloca algumas ideias 
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interessantes ali na resposta, por isso que o Vereador Dariano gostaria que essa Casa enviasse 

cópia desse Oficio ao Presidente do CONSEPRO, para debate interno deles, inclusive com nosso 

pedido, porque pediram quais critérios eram necessários para que tivesse uma viatura nova, aí o 

Comandante  respondeu nesse contexto, que diz que além do mais outra hipótese viável é a 

comunidade local buscar junto as empresas e indústrias adesão do plano de incentivo a 

segurança pública, o PISEG, isso fala que é possível que as indústrias, as empresas retraiam 5% 

do seu ICMS, ao invés de pagar para o estado possa destinar ao conselho, para que seja comprado 

um veículo novo, disse que daqui um pouco seja uma alternativa que possa conseguir um veículo 

novo. O Vereador Dariano também sugeriu que essa Casa envie a título de Recomendação ao 

Poder Executivo, cópia deste Oficio com o pedido de que conforme sugestão, inclusive do 

Comandante, o Poder Público busque o que é necessário para fazer para que ocorra convenio 

entre o Estado e o Poder Público, porque ali dizem que é possível através de um convênio entre 

o Estado e o Poder Público destina um veículo novo assim que possível. O Vereador acredita que 

com nossas lideranças estaduais e federais daqui a pouco estão vindo aqui pedir voto e que a 

gente possa aproveitar a oportunidade, porque os brigadianos como dito aqui no projeto, 

debatem muito nessa questão, precisam de mais segurança nos seus deslocamentos, precisam 

de mais condições, então o Vereador destacou esses temas e essas reflexões nessa sessão de 

hoje. Concluiu agradecendo.  Para encerrar essa fase, o Presidente concedeu a palavra ao 

VEREADOR LEONARDO ANDRE KRINDGES que falou o seguinte: O Vereador saudou o Presidente 

da Casa Gilmar Castanho e em seu nome saudou os demais Vereadores. Saudou o Assessor 

Jurídico Marlon, os Servidores dessa Casa e as pessoas que acompanham essa Sessão pelo 

Facebook. Iniciou seu pronunciamento fazendo um agradecimento a equipe da secretaria da 

agricultura que atendeu seu pedido, no sentido de colocar placas para desviar o fluxo de 

caminhões do centro da cidade. Esse é um pedido dos moradores do centro da cidade e também 

dos comerciantes. A secretaria da agricultura também lhe informou que foram colocadas placas 

indicativas até o Capão da Mortandade, bem como placas de Chapada, São João até o Capão, 

Santana, Boi Preto até o Capão e vindo do lado de Palmeira das Missões passando por Jandir 

Nicolodi até o Capão. O Vereador Leonardo parabenizou o Grupo de Gaiteiros pelo excelente 

almoço e organização no último sábado, bem como parabenizou o CTG Galpão Crioulo pelo 

almoço e pelo desfile farroupilha, mantendo acessa a tradição. Comentou que tinha muitas 

pessoas assistindo e desfile farroupilha, principalmente crianças, tanto desfilando como olhando, 

mantendo essa tradição. Disse que na manhã do sábado, após as fortes chuvas de sexta-feira, o 

Vereador esteve visitando algumas localidades juntamente com o Vice-Prefeito Moacir, até em 

sua localidade estavam iniciando um serviço de cascalhamento e trancou sarjetas. Neste sentido 

disse que acompanharam no sábado de manhã serviço de desobstrução das sarjetas e outros 

serviços. Na ocasião conversou com o Vice-Prefeito sobre pedidos de ponte, pois hoje há 

necessidade de seis novas pontes no município, sendo que duas já foram trocadas e tem quatro 

ainda para trocar. O Vereador disse que pediu ao Vice-Prefeito se essas pontes tinham estragado 
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neste ano? Porque tem seis pontes para fazer este ano. Infelizmente só deu problema nas pontes 

esse ano e será que as pontes estragaram nesses 08 (oito) meses? A administração passada 

acabou não consertando essas e onde foi feito substituição de ponte por bueiro ainda está 

alagando toda uma propriedade, que vai ter que ser substituída de novo por uma ponte. Disse 

que viu na segunda de manhã a equipe da secretaria de obras com patrolas, com a retro fazendo 

os serviços. Por isso, parabenizou toda a equipe do Parque de Máquinas que está sempre 

trabalhando, até abaixo de chuva mesmo eles estão trabalhando. Outro comentário feito pelo 

Vereador é da colocação do colega Maico na semana passada, e até um pedido de informação, 

sobre a compra dos veículos. Já foi comentado em outra ocasião, que hoje há uma licitação e o 

pregão é livre. As empresas que querem participar podem vir e participar. Disse ainda que as 

licitações e pregões são amplamente divulgado, sendo que é divulgação em jornal e mural. O 

Vereador Maico falou que a Prefeitura tem desconto de CNPJ. Diante dessa colocação, o 

Vereador Leonardo disse que analisar e não viu esse desconto de CNPJ para prefeitura. O 

Vereador Leonardo pediu por gentileza que o colega Maico esclareça aos Vereadores onde diz, 

onde tem esse desconto de CNPJ. O colega Maico já é Vereador há dois ou três mandatos então 

ele deve saber sobre uma portaria ou uma lei onde consta isso. Mas pelas várias pesquisas que 

o Vereador não tem esse desconto. Também analisando e teve acesso a ata, todas as compras 

foram feitas abaixo do preço de referência. As vezes jogam uma coisa ao vento, coisas que 

realmente não é, até para se promover um pouco. O Vereador disse que pelo que se vê o 

município está sendo muito bem administrado em todos os setores. Com certeza o prefeito 

Gelson e toda equipe estão fazendo um bom serviço. Em seguida, o Vereador Leonardo falou dos 

projetos dos projetos baixados nesta Casa. Com relação ao projeto de lei nº 052/2021 disse que 

o mesmo é importante, que vai a votação hoje e que é favorável. Sobre o projeto de lei nº 

056/2021 que visa repassar recursos para o Consepro. O Vereador Leonardo disse que uma das 

primeiras ações que teve em janeiro, com o primeiro salário foi doação de 50% de seu salário 

para o Consepro, mostrando como ele acha importante a Brigada Militar. Todos são importantes, 

mas a primeira doação foi para o Consepro. Disse que é completamente favorável a esse projeto. 

O Vereador disse que já comentou com eles e falou na Sessão passada, que conversa com seus 

Deputados tanto o Mateus como o Lucas, que não vai sossegar enquanto eles não trouxerem 

uma viatura para o município de Chapada. Infelizmente, como foi lido na resposta do ofício e o 

Vereador disse que já teve essa resposta em sua primeira visita lá, de que não tinha nenhum 

pedido e que Chapada não tinha necessidade de uma viatura nova. Então vão trabalhar muito 

em cima disso com Deputados e até com auxílio do Governador, que possa ter um olhar um 

pouco melhor para nosso município, contemplando com essa viatura. Falou que são parceiros da 

Brigada, além de todas as outras entidades. Sobre o projeto de lei 057 de 2021, que autoriza o 

Poder Executivo a contratar operação de crédito. Esse é um projeto importantíssimo, que vai 

ajudar ainda mais o Parque de Máquinas. Falou que com todas as dificuldades, vemos tudo que 

vem sendo feito hoje e a população de todos os cantos elogiando muito o serviço que vem sendo 
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realizado pela secretaria de obras. Com a aprovação desse projeto, com certeza vira mais 

maquinários, para poder melhorar ainda mais e agilizar ainda mais os serviços que vem sendo 

prestados pela secretaria de obras. Concluiu agradecendo. 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 

052/2021 que “Dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar – RPC no Âmbito do 

Município de Chapada 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 052/2021; REVISOR: Vereador Kelvin Schuh, 

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 052/2021; 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 052/2021, não houve nenhum Vereador inscrito. Em votação, o PROJETO DE 

LEI Nº 052/2021, 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 056/2021 que “Autoriza a celebração de termo de 

fomento com o Conselho Pró-Segurança Pública de Chapada – CONSEPRO, abre crédito especial, 

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 056/2021; REVISOR: Vereador Kelvin Schuh, 

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 056/2021; 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 056/2021, porém não houve nenhum Vereador inscrito. Em votação, o PROJETO 

DE LEI Nº 056/2021, foi aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais matérias a 

serem apreciadas o Presidente declarou encerrada esta fase e passou para a Quarta Fase, a das 

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

acordo com o § 2º do Art. 58 do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 

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

proteção de Deus. Nesta fase. o Presidente informou os Vereadores que no dia 28 (vinte e oito) 
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de setembro às 17 (dezessete) horas terá apresentação do Relatório de Avaliação das Metas 

Fiscais do 2º Quadrimestre do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), bem como apresentar as 

metas e prioridades da LDO (Lei das Diretrizes Orçamentárias) para 2022. As referidas Audiências 

Públicas serão realizadas no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores. 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 21 DE SETEMBRO DE 2.021. 

 

                           Gilmar Castanho                                        Sandra Mary Almeida Mattjie  

Presidente do Poder Legislativo                  Primeira-Secretária do Poder Legislativo 

 


